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VICHY VYRIAUSYBE DAVĖ SUPRASTI, 
KAD NEĮSILEIS NACIU AFR1K0N

“Buvom Bejėgiai Indo-Kinijoj,
Bet Kitaip Yra Su Afrika...”

VICHY, rugp. 4. — Neoku
puotosios Prancūzijos vyriausy
bė šiandien atmetė Hitlerio vė
liausius reikalavimus ir davė 
suprasti, kad ji pasirengusi gin
ti neliečiamybę savo kolonijų 
Afrikoje.

Senojo Petain valdžios nusi
statymas pavaizduotas drama
tiškame pareiškime spaudai, ku- 
ris*sukėle didžiausio susidomė
jimo sostinėse, abiejose Atlan
to pusėse.

Pareiškime, Petain valdžia 
paaiškino pasauliui apie įsilei
dimą Japonų į Indo-Kiniją pa
brėždama, kad “Mes buvome be
jėgiai Indo-Kinijoje, bet kitaip 
yra su Afrika.”

Tuo trumpu, bet giliu saki
niu Prancūzija atsakė “Ne”, 
Hitleriui į jo pastatytus reika
lavimus pereitą savaitę, kad vo
kiečiai butų įsileisti į Dakarą 
ir kitus strateginius punktus 
Prancūzų Afrikoje.

Vokiečiai Nusivylę
Iš diplomatinių šaltinių Eu

Suspendavo Laivų 
Judėjimą Tarp Ame
rikos ir Japonijos

TOKYO, rugp. 4. — Japoni
jos vyriausybė suspendavo ne
ribotam laikui visą laivų judė
jimą tarp Japonijos ir Jungti
nių Valstijų. Daug amerikiečių, 
kurie rengėsi sugrįžti į Ame
riką, dabar susirūpinę, kad 
jiems teks Japonijoj pasilikti 
nežinia kaip ilgai.

Aukšti pareigūnai davė su
prasti, kad už kelių dienų ga
li būti suspenduota laivų judė
jimas ir su Pietų Amerikos uo
stais.

šį ketvirtadienį iš Japonijos 
turėjo išplaukti garlaivis Nitta 
Maru, kuriuo rengėsi išvykti 
suvirš 100 amerikiečių. Dabar 
laivas turės pasilikti uoste. 
Amerikiečiai kelionei buvo pil
nai pasirengę ir viską išparda
vę, įimant ir maisto atsargas. 
Jiems prieš akis stovi problema 
— kaip išgyventi.

(Japonijoj viešpatauja griež
čiausia cenzūra ir sunku daug 
kas patirti, bet vienas kitas sa
kinys praeinąs pro cenzorius, 
kaip ir tas apie amerikiečių iš
pardavimą “maisto, atsargų” 
duoda pamato manyti, jog Ja
ponija turi sunkumų sll mai
sto problema.)

Atstovų Butas 
Priėmė 3 Bilionų 
Mokesčių Bilių

WASHINGTON, D. C. — At
stovų Butas priėmė, 369 bal
sais prieš 30, ir pasiuntė sena
tui didžiausią taksų bilių viso
je Amerikos istorijoje. Jis lie
čia $3,206,200,000, kuriuos tur$S 
sukelti Amerikos gyventojai.
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Kiek debesuota, vėsiau.

ropoje patirta, kad Vokietija 
pareiškusi Vichy vyriausybei, 
kad arba toji sutinka “bendra
darbiauti” arba Naciai “bus pri
versti elgtis kaip nugalėtojai su 
negalėtais.” Reikalavimai pasta
tyti prieš devynias dienas. Per 
visą tą laiką iki vakar Vichy 
vyriausybė atlaikė visą eilę kon
ferencijų ir pasitarimų.

Vos pereitą šeštadienį Petain 
turėjo 45 minučių pasikalbėji
mą su J. V. ambasadorių. Maž
daug tuo pačiu laiku ir J. V. 
Valstybės Sekretoriaus pareigas 
einąs Sumner Welles padarė 
viešą pareiškimą, adresuotą 
Prancūzijos vyriausybei, kad J. 
V. ateity formuos savo pažiū
ras į Vichy valdžią remdamosi 
tos veiksniais, o ne žodžiais.

Kai kuriuose Berlyno sluoks
niuose nebandoma net paslėpti, 
kad Vichy atsakymas yra vi
sai ne toks kokio Hitleris nori 
ir skuba kaltinti J. V. už “stab
džius.”

Maskva Tvirtina, 
Kad Naciai Negaus 
Javų Ukrainoje

MASKVA, rugp. 4. — Rusai 
pareiškė, kad vokiečių pastan
gos įsiveržti į Ukrainą “žaibo 
greitumu” ir suimti didįjį Uk
rainos turtą — neapmatomus 
auksiniais kviečiais ir rugiais 
banguojančius plotus, nuėjo nie
kais.

Javai jau pilnai sunoko ir ru
sai dabar skuba dieną-naktį lau
kus suvalyti ir grudus išvežti 
saugumon, kur jų nepasieks 
nacių rankos. Kur išnokę javai 
nespėjama suvalyti, tai rusai 
juos padega.

Suomija Sakosi 
Paėmus Didelį 
Grobį Iš Rusų

HELSINGFOBS, rugp. 4. — 
Suomijos karo autoritetai pa
skelbė, kad per Liepos mėnesi 
suomiai iš rusų atėmė sekantį 
karo grobį: 10,000 šautuvų, 400 
automatiškų šautuvų, 250 kul
kosvaidžius, 300 mortarus, ke
liolika tuzinų sunkiųjų kanuo- 
lių, 15 garvežių, šimtus prekė
mis prikrautų vagonų, apie 100 
automobilių bei traktorių, daug 
motorinio kuro ir 1,500 arklių.

Per Liepos Mėnesį 
Anglai Paskandino 

90 Priešo Laivu
LONDONAS, rugp. 4.—Lie- 

pos mėnesis buvo sėkmingas 
britų karo aviacijai, kuri me
džioja vokiečių laivus Šiaurės 
juroj ir Skandinavijos pakraš
čiuose. Apskaitliuojama, kad 
per tą mėnesį anglai išmušė 90 
laivų, kurių bendra įtalpa sie
kia 300,000 tonų. Daug laivų 
paskandinta, kiti, gi, ant tiėk 
sužaloti, jog jie netinka plau
kiojimui.

ORO AMBULANSAS RUSU KAREIVIAMS.

Sužeistas rusų kareivis keliamas į vokiečių ambulansiiiį lėktuvą pafrontėj, 
kuriuo jis bus nulėkdintas į ligoninę. Pranešimai iš fronto sako, kad abi pusės 

.nukenčia labai daug aukų. Fotografija atsiųsta per radiją iš Berlyno.

HOPKINSO PARVEŽTOS ŽINIOS Iš MASK
VOS SUSTIPRINO ANGLU OPTIMIZMĄ

Sako Rusai Taip Pat Pasitiki Pajėgsią 
Atmušti Hitlerio Legionų Otelis y va

LONDONAS, rugp. 4. — An- nusitęs . į žierįios mėnesius, kas
glų optimįzmas, kiek liečia ru- 
sų-vokiečip jcayą, šėmiai sustip
rėjo pasėkoj Ęarry Hopkinso 
sugrižimo iš Maskvos vakar.

Nors pats Hopkinsas nepada
rė viešo pareiškimo, patikimi 
šaltiniai sako, jog J. V. Prezi
dento asmeninis įgaliotinis ra
dęs bolševikų diktatorių Sta
liną ir kitus aukštus rusų pa
reigūnus pilnus optimizmo apie 
bolševikų-nacių karo tolimesnę 
eigą.

Saldomą, kad rusai pasitiki 
sekančią vokiečių ofensyvą grie
žtai atmušti. Hopkinsas, girdi, 
patyręs Maskvoje, kad rusai 
iki šiol mūšiuose dar nėra pa
naudoję savo geriausios kariuo
menės, bet, kad ginasi tik su 
antraeilėmis divizijomis. Stebė
tojai, žinoma, prideda, kad Hop
kinsas patsai fronte nebuvo ir, 
kad jis tik turėjo priimti dik
tatoriaus Stalino žodžius. Bu
šai frontan neprileidžia nei an
glų stebėtojų.

Laukiama Persilaužimas
Maskvoje, girdi, jaučiama, 

kad rytinio fronto persilauži
mas vienon ar kiton pusėn ga
lima laukti Rugpiučio ir Rug
sėjo mėnesiuose. Patys rusai 
sutinka su galimumu, kad na
ciams pasiseks paiimt Kijevas, 
bet atsiranda karinių žinovų, 
kurie mano, kad rusai tą mie
stą sugebės savo rankose išlai
kyti.

Jei rusams dalykai seksis ge- 
rai, tai labai galima, kad karas kiek nesumažėjo.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Didysis anglų karo laivas Warspite pastebėtas Siamo 

įlankoj. Spėjama, kad' toj vietoj, arti neramumų pilno Orien- 
to, randasi ir daugiau britų jūrinių pajėgų.

— Mussolinis pasakė Romoje kalbą, kurioj pareiškė, kad 
Roma, Berlynas ir Tokio yra pasiruošę sutikti Washingtoną, 
Londoną ir Mlaskvą “kovoje tarp dviejų pasaulių.”

— Vokiečiai paskelbė,, kad jie sunaikino svarbų rusų karo 
vienetą gynusį kelią į Maskvą.

— J. V. ir Sovietų Rusija atnaujino prekybos sutartį vie
niems metams.

— Kolumbijos respublikoj, Pietų Amerikoj, suareštuota di
delis skaičius nacių agentų.

išeitų rusų naudai. Rusijos žie
mos yra šaltas" ir i Stirikios. Ir 
rusai prie jų geriau pripratę 
negu vokiečiai. Gilieji Rusijos 
pusnynai sustabdytų nacių pan- 
zerių vienetus... , %

Maskvoj e1 išmanoma, kad vo
kiečiai dabar savo atnaujintą 
stumimasi Ukrainoje nukreipė 
link Kaukazo aliejaus laukų.

- •- . I '

Rytinių Valstijų 
Automobiliai Negau
na Gazolino Vakare

NEW YORK, N. Y., rugp. 4. 
— Visose rytinėse valstijose, 
nuo Maine iki Floridos, sekma
dienį įėjo efektan naujas gazo
lino pardavinėj imo patvarky
mas. Pagal jį gazolinas nebus 
pardavinėjamas nuo 7 vai. va
karo iki 7 vai. ryto. Tai pada
ryta tikslu sutaupinti gazolino 
apsaugos reikalams.

Pranešimai iš įvairių vietų 
parodo, kad:

1. Visos gazolino-stotys nau
jo patvarkymo laikosi ir nuro
dytomis valandomis automobL 
liams kuro nepardavinėja. Daug 
stočių visiškai užsidaro 7 vai. 
vakaro.

2. Gazolino pardavimas die
nomis žymiai padidėjo.

3. Automobilių trafikas nei

Žnyplių Ofensyva 
Link Kijevo Sustab
dyta: Sako Maskva

MASKVA, rugp. 4. — Ru
sų karo komunikatas raportuo 
ja, kad Maršalo Simono Bu
čį enyy vadovaujama pietini 

’SoVięįų arnĮija , sėkmingai su-, 
laike nacių 'bfbnsy vąr nukreiptą 
link Kijevo. Kautynėse ties Ži- 
tomiriu, 90 mylių į pietvaka
rius nuo Kijevo, vokiečiai, sa
koma, netekę dviejų regimen- 
tų.

Aštriausios muštynės, anol 
rusų komunikato, išsivystė Smo
lensko apielinkėse, Maskvos 
fronte, ir Estijos sekcijoje, Le
ningrado fronte. Nej'vardintojc 
vietoje šiaur-vakaruose, rusa 
sakosi užmušę suvirš 1,000 vo 
kiečių ir sunaikinę 200 šarvuo
čių.

Teigia, Kad Rusai 
Ir Japonai Kaujasi 
Sibiro Pasienyje

SHANGHAI, rugp. 4. — čia 
plačiai kalbama, kad ties Amur 
upe, Sibiro ir Manchukuo pa
sieny, jau kelios dienos kaip 
japonai kaujasi su rusais. Sa
koma, kad šeštadienį ir sekma
dienį japonai neteko suvirš 1,- 
500 karių.

Svetimų valstybių karo at
stovai šiam mieste gavo pana
šias žinias, bet sako negalį jų 
patikrinti. Japonija jau kuris 
laikas siuntė didokas kariuome
nės atsargas prie Amur upės. 
Japonai vienok kovą nuneigia.

Karas Europoj 
Užsibaigs Už 7 
Mėnesių: LaGuardia 

t

NEW YORK, N. Y.,'rugp. 
4. — New Yorko miesto majo
ras Fiorellp LaGuardia, kuris 
taip pat užima svarbias parei
gas apsaugos darbe, pareiškė, 
kad jo nuomone, karas Euro
poj/ gali pasibaigti bėgy sekan
čių septynių mėnesių. J. V. įta
ka karo užbaigime suloš lemia
mą rolę, jis sakė.

GRĮŽTANTIS PABĖGĖLIS LIETUVOS 
LAUKUOSE RADO DAUG RAUDON

ARMIEČIU KAPU
Pakelėse Riogso Sudaužyti Sovietų 
Tankai Ir Kitoki Karo Padargai

(Vienas Lietuvos laikraštinin
kas, pabėgęs nuo bolševikų į 
Vokietiją, sužinojęs apie nese
niai padarytą lietuvių sukilimą 
išsirengė su keliais draugais at
gal į tėvynę, čia jis aprašo ką 
matė ir ką patyrė keliaudamas 
karo paliestoj Lietuvoj.)

Pasiekėme pusiaukelę į Kau
ną. Gražiai žaliuoja Lietuvos 
laukai. Ūkininkai, pasipuošę na
mus tautinėmis vėliavomis 
kruopščiai darbuojasi laukuose.

Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, 
kad čia tik ką praūžė karo au
dra. Bet geriau įsižiūrėjus į ap
linką, pastebi, kad čia dar esa
ma priešo šiltų pėdų. Kur ne
kur dar rūksta namų griuvė
siai, pakelyje riogso sovietiškų
jų tankų, pabūklų ir kitų karo 
padargų likučiai.

Dažnai užtinkame sovietų ka
rių pamestą aprangą, ypač mun- 
dirus, palaidines (rubaškas), 
šalmus, šovinynus ir pąnašiai. 
O šį traukimąsi uždokumehtu5: 
i a pakelyje tik ką supilti dąž_ 
ni kapai. > Y

Bolševikai Krūmuose 
Tyko

Priartėjome Šešupę. Sustoja
me. Klausinėjame ūkininkus. 
Pasirodo, kad esame bolševikų

Vokiečiai Giriasi 
Padarę Svarbų Pa- 
žengimą Ukrainoj

BERLYNAS, rugp. 4. — Vo
kiečių aukščiausios karo vado 
vybčs komunikatas pareiškė, 
kad jungtinės vokiečių-vengrt 
pajėgos vakar pažengė gilyn Į 
Ukrainą ir, kad ties Smolen
sku sunaikino svarbius Raudo
nosios Armijos vienetus.

Komunikatas sako, kad vo- 
kiečių-vengrų formacija sėk
mingai sunaikino sovietų gelž- 
kelių linijas.

Nacių aviacija, anot nacii. 
karo vadovybės, pravedė kit:-; 
sunkią ir efektyvią oro atakr 
ant Maskvos, per kurią tapv 
sunaikinta maisto ir amunici
jos atsargų centrai.

Vokiečiai pripažino, kad so 
vietų aviacija užpuolė svarbų 
Constanza uostą Rumunijoje.

DNB, nacių oficialinė žinii 
agentūra, pranešė, kad šešta
dienį sovietai neteko 58 lėktų 
vų. Penkiosdešimt du nuinušt 
oro kautynėse, o šeši sunaikin 
ti žemėje.

Anglai Kalba, Kad 
Mrs. Rooseveltienė 
Aplankys Londoną

LONDONAS, rugp. 4.—Dien 
raštis Chronicle rašo, kad la
bai galimas daiktas, jog Mrs 
Eleanor Rooseveltienė, J. V 
Prezidento žmona “atvyks į 
Londoną šį rudenį pasitarti apie 
vaikų iškraustymą.” Žinioj sa
koma, kad “Ji nori atvykti j 
Angliją bombonešiu.” 

partizanų zonoje. Jie tykoja 
krūmuose ir javuose. Bet lai
mingai pasiekiame Vinčius.

Prakrapštę dulkėtas akis, 
užsukame į triobą pas pirmu
tinį Lietuvos ūkininką, tikriau 
sakant, darbininką. Čia mes pa
tiriame daugiau apie bolševikų 
siautėjimą, ūkininkų išvežimą ir 
jų kankinimą.

Vidutinio amžiaus žmogų ir 
jo šeimininkę kiekvienas beria- 
me be paliovos įvairių įvairiau
siais klausimais. Gaspadorius 
be jokio varžymosi, drąsiai, it 
karys, trumpai mums nupasa
koja visą paskutiniųjų bolševi
kinių metų epopėją.

Sūnūs Raudonojoj 
Armijoj

šeimininkė pritarė vyro pa
sakojimui ir ką tai skaudaus 
slėpė savo širdyj. Tada ji bu
vo užklausta, kame yra jos vai
kai.-Moteriškė drąsiai ir su pa
sididžiavimu, bet ir su tam tik
ra” dip’.omati j a, atsek ė :

“Vyresnysis, 22 metų am
žiaus, dar laisvos Lietuvos val
džios buvo pašauktas į kariuo
menę, o paskum paliktas bol
ševikų kariuomenėje. Jis tar
nauja Varėnoje, šiandien gal 
jis jau peria kailį bolševi
kams...”

Toliau traukiame plentu j 
Kauną. Paplentėje vis daugiau 
paliktų bolševikų karo reikme
nų ir kapų.

Prie miško dega Kazlų Ruda. 
Jos nepaliko nei ženklo. Paplen
tėje iškirstas miškas, riogso 
nušalinti nuo plento rąstai ir 
vis daugiau raudonarmiečių ka
pų. Kur nekur dar guli nepa
laidoti raudonarmiečiai.

Artinamės
Prie Kauno

Nekantriai traukiame toliau. 
Nepaprastas debesys dulkių den
gia mumis ir tolimus horizon
tus. Keliais ir laukais traukia 
su pundais pabėgėliai, dvira
čiais ir pėsti juda sukilėliai, ve
da suimtus bolševikus ir dūz
gia lėktuvai. Jaučiame, kad ir 
Kaunas netoli.

Ištikrųjų, pro dulkių ir du
rnų debesis pamatau “Maisto” 
bokštą ir toliau Prisikėlimo 
bažnyčią. Taigi, mes jau prie 
savo laikinosios sostinės, prie 
savo artimiausių draugų, prie- 
telių ir giminių. Tuojau mes su 
jais susijungsime.

(Rytoj grįžtantis Lietuvon 
pabėgėlis aprašo ką jis rado 
Kaune.)

Per^
Rugpiučio

MĖNESĮ
NAUJIENŲ RASTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 

IKI 8 V AL. VAKARO.
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET. 
Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
“NAUJIENŲ” ADM 
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KUR EINAME, LIETUVIAI?
Kada Lietuvą okupavo Sovie

tų Rusija, tai veik visi lietuviai, 
kurių tik nesiekė Maskvos ran-: 
ka, griežtai pasisakę prieš oku
paciją. Nė vienas Lietuvos at
stovas užsienyje, nė vienas kon
sulas nenuėjo su Stalino “iš
laisvinta Lietuva”. Išskiriant 
grynuosius Maskvos agentus, 
arba komunistus, kaip jie savę 
mėgsta yadipti, nebuvo lietuvio 
kuris neprotestuotų prieš įvyk
dytą agresiją.

Bolševikų propagandieriai ir 
tada išsijuosę dirbo — jie įrodi
nėjo, kad lietuvių tauta ir to
liau turės visas kultūrines lais
ves, kad Lietuva liks “nepri
klausoma”, bet tik bus Sovietų 
Sąjungos narys. Pasitaikė dar 
naivių žmonelių, kurie kelias 
savaites po birželio 15 dienos 
gyveno abejonėse ir stengėsi sa
ve raminti. Bet vos tik praslin
ko antras mėnuo, visos tos bol
ševikiškos “malonės’1 paaiškėjo 
— keli tūkstančiai geriausių 
Lietuvos sūnų buvo sukišti į ka
lėjimus, dar daugiau jų išga
benta į tolimą Maskoliją, turtai 
ir bet kokia nuosavybė iš visų 
atimta. Darbininkai ir mažaže
miai vietoje laukto gyvenimo 
pagerėjimo, susilaukė baisiau
sio išnaudojimo. Lietuvių tau
toje nepasitenkinimas bolševi
kais augo ruošdamasis išsilieti 
į didžiausią uraganą.

Okupantai tą jautė. Apsisau
goti nuo galimų netikėtumų vis 
daugiau ir daugiau gaudė bent 
kiek visuomeniniam gyvenime 
pasižymėjusius lietuvius ir juos 
masėmis siuntė į Maskoliją. Y- 
patingai didelis bolševikų siau
timas pasireiškė paskutinę sa
vaitę prieš Sovietų Rusijos ir 
Vokietijos karą.

Kuo daugiau bolševikai dūko,

tuo labiau kilo neapykapta 
p.rfes. juos visoje Į-fetuyPįe. Bol
ševikų neapykanta pasiękė to
kio laipsnio, kad lietuvis buvo 
pasiruošęs visam kam, kad tik 
bolševikai butų iš Lietuvos iš
vyti.

Vos tik pradėjus (aisti Lie
tuvoje vokiečių bomboms, lietu
vis pąmatė auksinę progą nusi
kratyti šito raudonojo siaubo. 
Visą įjętųyą sųkįĮq kąip yieijas 
žmogus. Ko lietuviai sukilėliai 
sieke, mums visiems aišku. Jie 
siekė pilnos nepriklausomybės 
ir už tą galvas guldė. Juk jau 
vien tas faktas, kad sukilėliai 
per radiją skubiai paskelbė at
statę nepriklausomybę, rodo su
kilėlių tikslus.

Bet juk yra faktas, kad lie
tuviams išgujus iš Lietuvos 
bolševikus paskui juos sugužėjo 
į Lietuvą vokiečiai. Pakelėse 
susirinkę šimtai ūkininkų svei
kino žygiuojančią vokiečių ka
riuomenę. Normaliai imant at
rodytų, jog tai neįtikėtina, kad 
lietuviai sveikintų naujus oku
pantus vokiečius. Deja, taip į- 
vyko, ir tai yra faktas. Kaip 
“New York Times” vedamaja
me neseniai yra pastebėjęs — 
lietuviai džiaugiasi atsikratę 
vieno velnio, kurį jau pažįstą, 
patekdami į kito velnio rankas, 
kurio dar nepažįsta. Vadinas, if 
šį kartą Stalinas pasitarnavo 
Hitleriui. Juk tiesiog yra parą- 
doksas, kad tie lietuviai, kuri,e 
veik per tūkstantį metų karią- 
vo prieš vokiečius, kurie tiek 
daug yra nuo vokiečių nukentė
ję, šiandien ateinančius į Lietu
vą vokiečius sveikino. Atsimę- 
nu, kaip 1939 metais musų ka
riuomenei žengiant j Vilnių 
tūkstančiai lenkų tikrai nuošir
džiai ją sveikino, o lenkiški lai-

kraščiai nęgaįlėjo jai panegiri
kos, kacĮ Ji ”gepų org$^ųotą, 
gerai aĮtrpdo ir tjm pgųašląj. 
Vadirias^ ip |ądp StąJinąs Į$yal- 
dęs Vilnių vos mėnesį sugebėjo 
į lenkus “įvąryji įrjeųję 
viams”, lygįąį tąip pąt, 
metus pa valdęs Lietuvą, jis į 
lietuvių širdis “įvaęę pjeilę vp- 
kiečiams...”

Nėra paslaptis, kad čia yra 
šėtoniškai gudrios hitlerinės po
litikos. triasas. Aš i|ęųiąnąu, 
kad butų atsiradęs bęųjt vienas 
ųuošįrdus lietuvis,, kuris fotų 
svei^iųęs vokiečių kąi Aupmęnę 
tuo metu, kada dar Lietuva bu- 
vo nepriklausoma. Kaįp, yisi lie
tuviai vieningai protestavo vo- 
kieėiąm?
visi vieningai bu liune protestą- 
vę pri.ęš SOĮfflfeik
Lietuj.
Hitleriu W
galim t#,
džiaugęsi, ąįę|o,
jų išyą^į tefeįikĮĮ. Ifr-
gana W
sijų Li$ųyilJ

I

NAUJIENOJ, Chicago, UI _________ _______
nę dėl tq, k^d jį fotų i^sist^- žė m. bięželio mėn.). An- 

prie$ agresiją; be( kad djėH tnį. sąlyga, boJšęvikįi f _ 
gĮežnun\Q to ąepąjęgė. Bet ką-h’Uion aiicfnhdvii nmnn 
dą tįk Heleris “1^.^*, 
linas mėtėsi ir į Lenkiją, ir į

į I^aJtjjĮjs \ajs|yj>ęs 
w. į
|mo agvesijų pSiųj jna?yt£ Suo
miją sukėlė pasaulyje prieš bpl- 
ševikus dar 1 negirdėtą neapy
kantą. Vienu žodžiu, Rusija da- 
buftinęję p^įyįę ųt^du^ per 
S.t^lincį ir jp jįrlilps Įcvajlųmą.

Šiandien liętuyių
betsidžiąųguĮpęių tuo kad 
bpjševįkąi įšguiti iš įiętuvos, 
ątsirug§|a gaįvoję ta pątį šėto
niškai gudri Hitlerio politika: 
‘.‘Hįtlepis Liętu^ą į^vątlųvp, šąuT

Špi i' w-
W*fe- teĖ M? fąMąs. ų?-

tei ‘si .fc 
w W’-

i? yM-š’

i turėtų 
tųojąų sų^tąbdytį propagandą ir 
adomąjį Įiętuyių tautos darbą, 
uždarant jų agentų Amerikoje 
iį k^Fr Kętuvių kalba leidžia- 
,mųs ĮąikrąšČįųą, o pačius lietu
viškai kalbančius agentus pasi- 
kvįęgtų į Sovietų Rusiją ir pa
siųstų į frontą prieš vokiečius, 
arba bent duotų kokį produk- 
Jmgų dm’bą, dirbti pačioje Ru
sijoje. Treęia, Sovietų Rusija 
turėtų tuojau iš kalėjimų palei
sti vįsus iš Lįetuvos išvežtuo
sius, p jų likipiu butų leista rū
pinais, atitinkamiems komite
tams Amerikoje ar kitur.

Tik bolševikams tas* sąlygas 
iprįąpJH?, ir galėtų į
įš nąųjo sų bPlšęyikąi# kalbėtis.

Į^et batd bolševikams butų iš- 
įąksčiųsios iš galvos ągresoris-

tą ir, kad ryšiai nutraukiami 
dėl “nelaimingų Suomijos san
tykiu su Ašimi.”

Daugiau Maisto
Ru$ų Lakūnams

MASKVA, rugp. 3. — Stali
nas išleido parodymą pagal ku
rį rusų lakūnams bus teikiama 
daugiau maisto. Dabar kiek
vienas lakūnas gaus kasdien po 
2 svaru duonos, 14 uncijų mė
sos, du svaru daržovių ir pan
tą pieno.

Antracl, rugpiucio 5, 1941

Didžiausias Konvo- 
jus perplaukė 
Atlantą

LONDONAS, rugp. 3. — Va
kar Angliją pasiekė didžiausias 
laivų konvojus šiame kare, ku
ris parvežė iš Amerikos $400,- 
000,000 vertės lėktuvų, ginklų, 
amunicijos Ir maisto. Konvojus 
nesutikęs vandenyne nei vieno 
priešo laivo ir į jį nebuvo pa
leista nei viena kulka.

Garsinkitės “N-nose”

ėių
ta lilSQ fe 
pasitą,r^»j 
ir negaję|o.
nas darbavosi Hitlerio naudai

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas* šiandien. N«njlwy 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoje Ir' Ęųropoje--i84į0.
Money Ord erį ar čekį siųskite i

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

save ve^^įą,^ 
ta dabai: kariauja Įirieš raudo 
nąjį slibbxą. Kaip Us ątsjtifo, 
kad iš sąj-ungiųjnkų sųoijiifti 
staigų virto anglų ir amerikie
čių priešais? Argi suomiai stai
ga pradėjo neapkęsti demokra
tijos? Visas pasaulis žino, kad 
to atsiekė gudpąi manevruoda
mas Hitleris su to tamsiapro.čio 
ir trumparegio Stalino pagalbą'.

Po tokios nevykusios politi
kos, kaip. Stalino susidraugavi
mas su Hitleriu agresijos darbe, 
normalinėje valstybėje Stalinas, 
Molotovas ir visa jo klika bu
tų išguita iš savo vietų. Rusijos 
valdžioje šiandien sėdėtų įiĮj 
žmoųčs, su kuriais galėtų rizi
kuoti pasirašyti karo ir kitokias, 
sutartis ne tik ąnglai 
kai, bet ir kitos tųtilpį. Bęt *pp 
šitokių nevykusių manevrų ir 
triksų, kasgi dabąr gali pasiti
kėti Rusijąi vądovąujančiąjs 
žmonėmis? Košės priviręs Stali
nas nė nęuiano nuo valdžios 
vairo pasitraukti..

Vi.ęną gerą darbą atliko ĮJit- 
lęrįs, tai gudriai mąnęyrųoda- 
mas nuėmė tą “nekaltybės kau
kę” nuo Rusijos diktatoriaus ir 
jo klikos veido, parodydamas: 
“Jęigu jau aš, Hitleris, esu dik
tatorius, banditas ir užpuolikas, 
tai Stalinas yra nekitoks—mu
du aljn labu tųkip”. <feįgu pp 
diktatoriškai valdoma Rusija 
iki šioj ųęvyl^dę agre^jos, tąi

S UętĮjyjf?, # W W 
fet kąip tąiį. ląatyt, )$$$$ 

nesipildo, iki šiol Lietuvos pą- 
dėtįs “neąįški”. Įš Europos atei
na gandai, kad pulkininkas 
Škirpa “susikompromitavęs”, 
arba, geriau tariant, patekęs į 
vokiečių nemąįonę. Ką veikia 
gėn. Raštikis? Tąip pat 
dėti, ka/d vokiečių jam koks 
pripą^inįma.s butų suteiktas. Jis 
veikiausia taip pat tik ryšio ka
rininkas. Iki šiandien su Lietu
va susisiekimas ' neatstatytas,

“nemalonę” patekusiam Škirpai 
neduodama rtet| į/ Lietuvą grįž- 
ti. Tas fąktaę lietuvius neti. Tas fąktas lietuvius ne tik 

bet, ą|- 
► yitkš^fctfiį^^lft’jup labįau ar
tina, ’nes-'d^s: JĮOkiinę, kad jis 
tebėra tikras iiėlįivių tautos sū
nūs ir LĮetuvot&patrijotas, kas 
neabejotina i^tttiiieslenis oku- _ j Jpantams n»eMJ^ 
tuviškosioš ,> 
tuo nesidžiaugia *

y

Ar 4ŲS galėtumėte užmokėti uĄ padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą ikį' skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti saye pavojumi? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudę. Specia
lus žemos kainos atsenka maigiems vairuotojams L 
KlgffilfįįĮa aĮįie fyą a^dręmdą Ąiandienl

i ' ‘į

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T. R Y p Ę EJ V I C Į A GYVASTIES 
LANGp ' ’ 173$ SO~H ALYTEI)'ęTąEEf* APVOCĮIMp 

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) ’ IR KITŲ

Spausdinam

i

tyli,. aĮ|t neprį-
kl^ųsptnps Lietųvęs šalininkų 
dąr iki šiol nenustoja pamazgų 
gylę. p. Gulbis

11

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 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMiP ....... $10.25
Sales taksai ekstra.

Sujlės 
Smtomųs 
Priesaiką

! ^ASHINGTCKŠ 1>. p., rugp. 
ą. — Šiąų^įęp s(ęnatprįąus prię- 

išrinktas 
sęų^t^iijs Lęe O’Dan 

ięj, iki bųyęę Jex^s valsti
jos gųbęrpątpxįąm.

Suomija “Laikoma 
Priešo Kontrolėj” 
Sako Anglija

LONDONAS, rugp. 3. — An
glijos vyriausybė paskelbė, kad 
ji laikanti Suomiją esant “prie
šo kontrolėj”, ir, kad su ja nu
traukiami diplomatiniai ryšiai. 
Nutraukta taip pat visoki fi
nansiniai bei komerciniai ry
šiai. Tuo pačiu pareikšta, kad 
Visos prekės siunčiamos Suomj- 
jon yra kohfiskuotinos.

f Anglai sako, t kad los dvi sa- 
lys riekariati j a ’ prie'Š' viena ki-

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

NAUJIENOS
1739 South Kalstei Str«4^ 

CHICAGO, ILLINOIS n ’ 
Tel. Ganai 8500 <

omi. Tegu lię- 
kvos papūgos 
— mes visuo

met stovėjom^ įiž Nepriklauso- 
Lietuvą, tddėl kiekvienus 

ok.upantąs, ąr įai butų raudi
nas ar rudą?? yra priedas. 
Mes tąip pat Mnpnie, kad nęi, 
Stąiinas; n(ei HįįMp-įs nė vienui 
tautai laįsyės nęneša. Ąbu juę- 
dų moka tiktai nuvergi}, todėl 

;ir visa Europa šiandien pavers
tą į ęlidelį tautų kalėjimą, ku
riame niekas žodžio ar sąžinęs 
laisvės ik'turi, .kigu ii’i'Ki (Lk 
tatprim padus laižyti, kaip fą- 
lępkįs, tai ges:ą 1, jęį to nenori, 
tai tuojau patęnkį “į nemalp- 
pę”-.- •< •?.’

Neseniai skaitėme, kad lenkąi 
susitarė su dabartinės Rusijos 
valdovais ir su tais pačiais suk
čiais ir sutarčių laužytojais pa
sirašė naują sutartį. Ko verta 
šita sutųrtįs, sunku pasakyti, 
bet tik viena aiškų, kad, progai 
pasitaikius, Staljinas visai leng
va širdim sulaužys ir tą naują
ją sutartį, kaip jis sulaužė ir vi
sas anksčiau sudarytąsias.

Nieko nebūtų' stebėtino, jei 
apglų yęrčįam.i!' bplšęvįkai pa
siūlytų “sų§Jtaį||yti” ir paiiašią 
sutartį pasirašyti su Lietuvą. 
Sovietų Rusijos galėjimuose yra 
pora šimtų tūkstančių rinktinių 
lietuvių, kurių tepę Bizauskas, 
Čarneckis, gep. 1 Isjagiųs-Nagevi- 
čius ir kiti. Jau laikas butų juos 
gelbėti. Juk ir Lietuvos vyriau
sybę, reikalui esant, butų gali
ma sudaryti kur nors už Euro
pos ribų. Ar ta Vyriausybė ga
lėtų vesti su dabartinės Rusijos 
valdovais bet kokias derybas? 
Gal ir taip? Bęt ( pirmoji sąly
ga iš lietuvių pusės turėtų būti, 
kad bolševikai antrą kartą ant 
visados išsižadėtų pretenzijų į 
lietuvių tautą ir teritoriją (Pir
mąjį kartą jie tą padarė 4920 
m. liepos m., kurį pfižadą sūlaū-

fa

ir

iii

Gętipras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
-S • r | |

• ĄTYDŽJlAĮ tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NERĘIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavoj 4.

• TĖMYKITĘ, kad reika
lingi remontai prie narnų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kaihos 
svarbesnę už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jiįj ątsilanko ir atneša nuostolius. 
Tolęi?.is įvykiais tik APDRAUDA 
gątį mus apsaugoti.,. Apdrąuskite 
visas nuosavybės!

®T, RYPKEVlClA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ"

1739 SOUTH HALSTED STREET

traki
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prašymų, 
jam šitų 
,ir dabar

atsiradusi ne dėl tų ataugų il
gumo (kaip, pav., bizono ku
pra), o vien tik dėl minkštų
jų auįrMnių priaugimo. Tik
riausia, toji kupra ir yra su
sikaupimas. riebalinio nūdi

enio, kurio paskirtis — krauti

(Tęsinys) 
Po ilgų Piatovskio 
savininkė perleido 
nepaprastą retenybę
jis jau atsidūrė Mokslų Aka
demijoj Leningrade.

Straublio tyrinėjimai Pa"|rįebalų atsargas tam laikui, 
- - - ** sJru^^l,iriaj kai gyvulį ištinka badas. Pa-

įnašų prisitaikymą mes rada- 
|me kupranugario kuprose ir 
kurdiukinių avių kurdiuke 
(didelis riebalų sluoksnis uo
degoje) : šitiems gyvuliams 
riebalų atsargos teikia maisto 
per sausmečius, kai sunku bū
na susirasti pašaro; •maman
tui toksai badmetis buvo žie
mą.

rodė, jog jis savo i 
skiriasi nuo dabartinių tiek1 
Afrikos, tiek ir Indijos dram-j 
bliu straublio. Viršutiniame 
krašte skylės, esančios strau
blio gale (toji skylė atstoja 
nosies šnerves), mamantas 
turi ilgą, į pirštą panašią pa
judinamą ataugą, apatiniame 
krašte — plačią, taip pat pa
judinamą dvilypę lupą. Visa 
tai drauge sudarė puikų apa
ratą nurauti ir nustverti žo
lės kuokštams, kurie paskiau 
jau patekdavo į žiomenis.

Beriozovkos mamanto dan
tyse ir skilvyje rastųjų maisto 
likučių tyrinėjimai parodė, 
jog mamanto maitintasi be
veik vien tik žoliniais auga
lais: užvis daugiau rasta javų 
ir viksvų, po to eina viena an
kštinių rūšis, arktinė viedry- 
no atmaina ir kt. Kur kas ma
žiau rasta medžių dalių: ma
umedžio (šakutės ir šaknys) 
ir beržo (liemens gabalas su 
žieve). Mamantas galą bus 
gavęs vasarą (tatai rodo pri
brendę javų ir viksvų vaisiai 
jo skilvyje), tuo metu jo, ma
tyt, maitintasi beveik vieno- , 
mis žolėmis; žiemą, šalčio ir 
alkio spiriamas, jis, veikiau
sia, rydavo šakutes ir žievę 
tų negausių medžių, kuriuos 
tik užtikdavo šiurkščiose, jį 
supančiose sąlygose.

Nemažą paspirtį šiais ba
davimo periodais turėjo su
teikti gyvuliui riebalų atsar
gos, kurių vasaros metu susi
kaupdavo jo kuproje. Kupra 
ant mamanto nugaros, už jo 
galvas, yra nepaprastai įdo
mus ,’dalykas. Kadangi į viršų 
einančios mamanto stuburna- 1 
rių ataugos kupros vietoje nė 
kiek ne ilgesnės, kaip šian
dieninių bramblių, tai kupra

Mamantų Medžioklė,
Mamantas žadina musų su

sidomėjimą ypač dėl to, kad 
jis buvo nuolatinis musų pro
tėvio — senojo akmens am
žiaus žmogaus — kaimynas ir 
jo medžioklės objektas. Tiek 
Vakarų Europoje, tiek SSSR 
teritorijoje tos epochos sto
vyklavietėse beveik visuomet 
atrandama mamanto kaulų, 
kartais net gana apsčiai. Daž
niausiai tie kaulai būna su
triuškinti, beimant iš jų sme
genis. Yra atsitikimų, kur 
stambieji kojų kaulai atrinkti 
ir sudėti į krūvą; visai gali 
būti, kad jie buvo naudojami 
kurui, sudarydami, tokiu bil
du, tose nemiškingose ir šal
tose stepėse savotiškas “■mal
kų” atsargas.

Turint labai netobulus gin
klus ((akmeniniai strėlių 
smaigaliai, akmeniniai pei
liai), mamantą medžioti, ma
tyt, tekdavo įsivarant jį į 
duobes, pridengtas iš viršaus 
žagarais ir žemėmis, kaip tat 
ir dabar tebepraktikuoja Af
rikos čiabuviai, medžiodami 
dramblius.

Didelė daugybė mamanto

£805

SSSR stovyklavietėse, -verčia 
kai kuriuos archeologus spė
ti, jog tuometinio žmogaus ne

No. 4805—Sukirptos mieros 11, 13, 15, 17.
No. 4761—Sukirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17.

4761

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-! 
m u. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
S«> Halnted St.. Chicsgo, Ui. j

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. HahteJ St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No--------- -

Mieros ----------------  per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Miestą* ir valstija)

tik medžiota gyvi mamantai, 
bet ir naudotasi jų lavonais, 
kai jie pasirodydavo žemės 
paviršiuje, nutirpus arba nu
slinkus ledynui, šitokių aptir
pusių gyvulių kaulai galėjo 
tiki kurui; gal būt, tuometi
nio žmogaus nesišlykštėta ir 
galą gavusio milžino mėsa,1 . .
kurios nesiryžo paragauti Be- ^res universiteto profesorius 
rioovkos 
viai‘).

Kodėl

ekspedicijos daly-

Mamantai Išmirė? * 
epochai besibaigiantLedų 

ir ledams pamažu tirpstant 
bei slenkant į šiaurę, Rusijos 
lygumoje mainau tų imta men- 
kėti ir pagaliau visiškai iš
nykta. Kuo išaiškinti maman-

Dėl daugelio ledų epochos 
gyvulių (mamantas, raganosis, 
didysis elnias, urvinis lokys ir 
kt.) išmirimo priežasčių esama 
įvairių spėliojimų. Kai kurie 
mano, jog juos bus išnaikinęs 
akmens amžiaus žmogus. Betgi 
tuo patikėti maža tėra pagrin
do. Tuometinis žmogus 
menkais ir netobulais 
lygiai taip pat negalėjo 
išnaikinti mamantų ir
šių, kaip negalėjo to padaryti 
Afrikos čiabuviai su šiandieni
niais drambliais ir raganosiais 

I ligi tol, kol neatsirado ten eu- 
I ropiečlų su savo paraku šauna- 
I rnais ginklais; po to dramblių 
ir raganosių skaičius ėmė kata
strofiškai mažėti, ir dabar šitie 
gyvuliai, matyt, visiškai turės

su savo 
ginklais 
visiškai 
ragano-

įvairenybes
I prieš Kristų. 200 metų po Čen 

’ Nūn mirties buvo jau įsteigtą 
Laike Pasaulinio Karo, tai yr ir mokykla, kurioje kinų dak-4 

'ra 1916 metais, žymus Buenos tarai mokindavosi. Senovės Ki-

25 METAI

natorium prieš dvi savaites, į 
Vyr. Teismo teisėjus pakelto 
James F. Byrnes vietą.

šiomis dienomis j Ark tiko van
denis suplaukė daug Anglijos 
karo laivų.

Suomija Bijosi 
Anglų-Rusų Puoli 
mo Arktike

Gen. Antonescu, 
Rumunų Karo Vadas 
Rezignavo

Daugiausia patikimas bene 
bus Hilzseimerio spėjimas apie 
mamantų išmirimo priežastis. 
Tasai mokslininkas šitaip sam
protauja.

Drambliui išmaitinti zoologi
jos sode reikia 75 kg. gero pa
šaro dienai. Jeigu mamantui, 
kaip didesniam už dramblį ir 
eikvojančiam daugiau už jį 
energijos, šitą skaičių padidin
sime ligi 100 kg. paprastos ste
pių žolės, tai lengva įsivaizduo
ti, kiek pašaro , sunaikindavo 
20—50 mamantų banda ir ko-

Dr. Luis Agote išrado būdą, 
kaip iš sveiko žmogaus perduo
ti kraujo ligoniui, kuriam pe- 
papildžius kraujo gręsdavo pir
ties pavojus. O tokių ligonių 
visuomet daug būna. Sužeidė 
žmogų fabrike ar kur lęitur, 
perbėgo kraujas ir žmogus/ turi 
mirti, nes iki to laiko plekas 
nežinojo ir nemanė, kadi svei
ko žmogaus kraujas butų gali
ma perduoti jo reikalingam li
goniui. Šitą priemonę, po ilgų 
bandymų su gyvuliais ir paskui 
su žmonėmis, Dr. Luis, Agote 
ir atrado 1916 metais. ,

Tuo laiku buvo pats •’Didžio-* 
jo Karo įkaitis ir tūkstančiai 
kareivių mirdavo nuo kraujo 
perbėgimo. Taigi šitas argenti- 
niečio Dr. Luis Agote išradimas 
tuojau buvo panaudotas sužeis
tiems kareiviams gelbėti. Svei
ki žmonės laisva valia duoda 
išimti tam tikrą kiekį savo 
kraujo, kurį paskui perduoda 
ligoniui ir tas greit pagyja, ši
tuo išradimu, vien tik Prancū
zijoj buvo nuo mirties išgelbė
ta 680,000 kareivių.

Pagerbdama Argentina savo 
mokslininko išradimo 25 metų 
sukaktį ir norėdama suteikti 
galimybę platesnei šio mokslo 
studijai, šiais metais įsteigia Dr. 
L. Agote Vardo Kraujo Trans- 
fuzijos Institutą.

nijos daktarų profesija nors bu
vo lengva ir pelninga, bet sy
kiu ir labai pavojinga. Pavyz
džiui tų laikų geriausioms ir 
garsiausiems daktarams, ku- , 
riems teko gydyti imperatoriaus 
Iri Tšong duktė ir kuri mirė, 
visiems kirviū buvo nukirstos 
galvos.

Susipažinkime kaipgi jie tais 
laikais gydė? Tuomet jie diag- 
nozą nustatydavo iš papasako
jimo, o pas ligonį eidavo tik 
tuo atveju, kai ligonio namiš
kiai prisiųsdavo gerą vež mą, 
prižadėdavo gerų užkandų ir 
mažiausia vieną didelę pypkę 
opi jo. Atvykęs daktaras tuojau 
patikrina septyniose kūno vie
tose ligonio pulsą ir sėdasi rašo 
receptą. Receptas, esti gana il
gas ir sudėtingas. Jis toks:

“Piritą, merkurio, drakono 
dantų, raganosio rago, trys 
šimtai nevirtų žirnių, penk oli- 
ka jdurimų į atskiras kūno da
lis su 18 centimetrų adata, du 
įdurimai po liežuviu, tam tik
ras kiekis rasos, durnų, sliekų, 
virtos gyvates sunkos, tiek tai h 
laiko ‘ saulėj išbūti ir daugybė j 
kitokių “vaistų”. Ir taip kinai 
gydydavo nuo visų ligų, tai ne-Į 
nuostabu, kad ir galvas prikiš-1 
davo. i

HELSINGFORS, rugp. 3. — 
Suomija oficialiai pripažino, 
kad rusų karo jėgos šiaurėje 
'paskutiniu laiku buvo “ypatin
gai aktyvios“, bet sako, kad vi
sos jų a taikos buvo atmuštos.

Komunikatai sako, kad So
vietų laivai bandė bombarduoti 
Mantsi salą ir Ladogan pajūrį. 
Suomiai prisibijo, kad netoli
moj ateity puolimai bus stip
resni ir, kad juos darys angla- 
su rusais krūvoj. Sakoma, kati

LONDONAS, rugp. 3. — Lon
dono radijo pranešimu Gen. An- 
tonescu, Rumunijos diktatorius, 
įteikė Hitleriui rezignaciją iš 
Rumunų karo pajėgų vado vie
tos.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR „

SKIN TROUBLES
(externally caused)

KINŲ MEDICINA

Mirė Senątorius
\ -WASHINGTON, D. C., rugp.
3. -— Senatorius Aiva M. Lump- 
kin iš South Carolina valsti
jos, pasimirė šeštadienį, pasir
gęs tris dienas. Velionis, 55 me-Kinų medicinai pradžią davė

Čen Nūn, gyvenęs 3,000 . m. ’tų amžiaus, buvo paskirtas se-

Modern Roofing* Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. &

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu- 
rime visokių rūšių stogų. Pa- g 
šaukit mus šiandien dėl ne- K? 
mokamo apkainavimo. E*
Tel. CRAwford 0619 k
' —Pilnai Apdrausti—

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

Į* ALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

INSURANCE

11

COAST 
TO 

COAST!
No matter whatyou’ve tried without 
auccess for unsi^htly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—pow'erfully soothing 
Hauid Žemo—which ųuiekly relieves 
itening soreness and starta rieht in to 
help nature promote FAST nealing. 
80 years cOntinuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients hėlp YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
jnay need Eztra Strength Žemo.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas. stoglangius ir 

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

apdrausta*

jiems ganytis. Kai į nuslinku- 
sių ledų vietą, atšilus ir atidrė
kus klimatui, iš pietų ėmė 
skverbtis miškai, šaltųjų ste
pių juosta, kur gyveno maman
tas, ėjo vis siauryn ir siauryn. 
Dėl to ėmė stigti pašaro, ma
niau tas buvo priverstas ba dūli
nau Ii, vėliau išsigimti ir, paga
liau, visiškai išmirti.

Taigi galutinėje išvadoje čii, 
kaip ir kituose gyvūnijos bei 
augmenijos pakitimuose, lemia
mas vaidmuo tenka pasikeitu
sioms egzistavimo sąlygoms.

Neseniai laikraščiuose pasi
rodė žinutė apie naują įdomų 
radinį: atrasti dveji sveiki ma
manto griaučiai “Kamskoje 
ustje” kaime, dešiniajame Vol
gos krante; kasinėjimams va
dovauja Kazanės universitetas. 
Šitoji vieta seniai jau žinoma 
gausiais radiniais žinduolių iš 
priešledyninės epochos; tarp jų 
paminėtini rastieji dramblio 
trogonterijo, mariianto protė
vio, dantys. Ryšium su tuo la
bai įdomu išaiškinti, kam pri
klauso dabar atrastieji griau
čiai: tikrajam ledų epochos 
mamantui ar dar ankstesnės 
epochos jo protėviui.

Antruoju atveju naujieji ra
diniai leistų išaiškinti, kuo ski
riasi senesnioji forma nuo jau
nesnės, ir įgalintų suprasti 
pakitimus, kuriuos perėjo 
mantas paskutiniajame 
evoliucijos etape.

(GALAS)

TAUPYMO BANDUTĖS

Amerika Turi 
132,584,922 
Gyventojus

WASHINGTON, D. C., rugp. 
3. — Cenzo biuras apskaitliayo, 
kad 1941 metų sausio mėn. 1 
d. Jungtinės Valstijos turėjo 
132,584,922 gyventojus. Nuo to 
laiko kas mėnuo priaugo po 
102,000. Paskutiniu laiku gimi
mai yra žymiai padidėję.

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

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

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musu ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 314%.
KEISTUTO SAVINGS
- *nd LOAN ASSOCIATION

* JOS. M. MOZERIS. Se,.
3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai Šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 
40 pėdų Lotai— 
VISI pagerinimai 
yra. 7c karteris į 
Vidurmiest|. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MfiNESĮ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

•29°
Mažas

SAPNAVAI?

tuos 
nia- 
savc

Garsinkitės “N-nose”
C. MILLER

į 124 7 W. L AK F MONroc J181

JO 8TIL 
plonų tūbų radisto* 
risi, 5 sekcijų 17" 
Red Jacketed Boile
ri b, 1.2 2—2 
ratinių pddų karite f 

vandens radljaclja, J ■ 1 ■ ■ ■ ■ 
automatinis vandens w > KR < 
leidimas, visi relka- g g 
lingi fitingai, uždą- 
rai ir dūdos pilnam 
apšildymo Įrengimui. 
Visa nauja medžlara.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
3 METAI IŠMOKĖT 

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių daly*, rrotai visų 1»- 
dirbysčių boileriam. Taipri tankai, 
šildytuvai. Išmatų degintojai. ATDA
RA. LIGI 6:0O—-SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
I UtMIKSČIO" ORDERIAI I 
į_______ GREIT—I1PILDOMI_______ Į
Anakat<4avimal noriai teikiami veltui

6 N
riai, 5 sekcijų 17

470 kvad-

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

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

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

i —»- ’ —3
Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

NEW COMPLETE

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Published Daily Dxcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.
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$6.00 per year in Canaęla 
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Užsakymo kaina:
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Norman Thomas virto izoliacionistu
Suskaldęs socialistų partijų savo “kairiasparnišku”' 

nusistatymu, Norman Thomas atsidūrė izoliacionistu pu
sėje. Dabar jisai darbuojasi, kaip įmanydamas, kad 
Jungtinės Valstybės nesikištų į Europos karų. Šituo tiks
lu jisąį neatsisako net kalbėti “America First” jnitipgup- 
se, nors jisai gerai žino, kad prie tos organizacijos yra 
prisiplakę ir atvirų fašistų. Roosevelto administracijos 
priešai už tai nesigaili jam, reklamos.

Izoliacijos šalininkų spaudoje yra įdėtas Thomaso 
pareiškimas, kuriame jisai atakuoja buv. republikonų 
kandidatų į J. V. prezidentus, Wendell Willkie, kaltinda
mas jį dalyvaujant valdžios atstovų konspiracijoje ap
mulkinti Amerikos žmones ir įtraukti juos į pilnų karų”. 
Tai — budingas pareiškimas. Norman Thomas nepasako, 
kuris “valdžios atstovų” žingsnis ar elgesys yra kenks
mingas kraštui ir kodėl jisai yra kenksmingas, bet jisai 
kaltina juos darant “konspiracijų”! Ir toje konspiraci
joje, girdi, dalyvauja Wendell WilJkię!

Šitokiais kaltinimais visų laikų švaistosi senatorius 
Wheeler, eks-pulkininkas Charles Lindbergh, kunigas 
Coughlin ir kiti tos rųšies demagogai. Tai lengviausias 
būdas savo oponentų “kritikuoti”: tu, girdi, turi blogų 
tikslų, kurį slepi nuo visuomenės ir darai “sumoksiu” jį 
apgavingu budu pasiekti.

Labai liūdna, kad ir Norman Thomas žemina saye, 
vartodamas tokius demagogiškus “argumentus”, Kuomet 
panašiai argumentuoja naciai arba komunistai, tai nėra 
nuostabu, bet Thomas yra apšviestas žmogus ir dargi so
cialistų vadas.

Tačiau, kuomet ^mogaus pozicija yra netikusi, tai 
jisai ir negali jos paremti rimtais argumentais, Anąmet 
Norman Thomas stojo už intervencijų — kai Ispanijoje 
ėjo pilietinis karas. Jisai tuomet reikalavo, kad demokra
tinės valstybės padėtų Ispanijos respublikos valdžiai, ir 
jisai pats organizavo savanorius kovai prieš fašistus Is
panijoje. Ar Anglijos demokratija, kuri šiandien veda 
mirtinų kovų su hitlerizmu, yra menkesnės vertės, negu 
kad buvo Ispanijos demokratija? x

Škirpos žvaigžde užgeso
Buvęs Lietuvos ministeris Berlyne, p. Kazys Škirpa, 

pateko į nacių nemalonę. Naciai ne tik kad neleido jam 
vadovauti sukilime prieš bolševikus, bet uždraudė jam 
iš visp vykti į Lietuvų. Girdėt, kad jisai esųs laikomas 
Berlyne po “namų areštu”.

Tai yra skaudus nusivylimas p. Škirpai. Reikia ži
noti, kad iš visų Lietuvos pabėgėlių, kurie buyo apsigy
venę Vokietijoje, jisai buvo uoliausias bendradarbiavimo 
su naciais šalininkas. Jisai tvirtai tikėjo, kad Hitleris lųį-f 
mes karų, ir todėl buvo įsitikinęs, kad reikia sų Hitleriu 
kooperuoti, norint išvaduoti Lietuvų iš bolševikų jungo. 
Kas su šituo jo nusistatymu nesutikdavo, tų jisąi vadin
davo “sabotažniku”, “išdaviku” ir “dezertyru”. Šitoje sri-. 
tyje jisai susipyko su visa eile Lietuvos veikėjų. Kai kta, 
riems jisai grasindavo net atkeršyti. Mums yrą žinomą 
iš patikimų šaltinių, kad p. Škirpa buvo prigrasinęs vie
nam .asmeniui pasodinti jį į koncentracijos stovyklą Vo
kietijoje! :,t J

Matyt, p. Škirpa norėjo būti “fiureriu” nacių “išva
duotoje” Lietuvoje, pasitikėdamas, kad Hitleris jį paskirs 
savo vietininku, “gauleiteriu”.

Šitokių ambicijų gali turėti tiktai protiniai nesubren
dęs žmogus. Ir iš tiesų, tenka pastebėti, kad asmens, ku
rie p. Škirpų pažinojo arčiau, liudija, jogei jisai yra men
ko išsilavinimo žmogus: jisai nieku nesidomauja ir nie
ko neskaito, bet labai didžiuojasi tuo, kad jisai esųs “pir
masis savanoris”.

gavo vaikišku budu, atkakliu užsispyrimu ir nesu
valdomu garbės troškimu Kazys Škirpa, sako, turįs daug! 
panašumo su Augustinu Voldemaru, — tik su tuo ski|M 
tumu, kad pastarasis yra nemenkos erudicijos vyras. i 
Juodu yra vienodi ir tuo atžvilgiu, kad savo asmeninei 
užgaidai patenkinti taip vienas, kaip ir antrus nepaiso 
priemonių. Voldemaras 1926 m. suorganizavo “pučų”, no
rėdamas patekti į valdžių. Škirpa taipgi ruošė “pučų” 
Šituo tįkslu organizavo Berlyne “aktyvistus”. ” ,

Bet Hitleris jam "gauleiterio” titulo nedavė. Mat,

£UPINA§I AMNESTIJA 
VALTIN’UI

Viekas laikraštis praneša, kad 
Washington.e ir Kalifornijoje y- 
ra dedamos pastangos gauti pre
zidento susimylėjimą Jąn’ui 
Valtip’ųj, prie$ kuri federalmę 
vyriausybė iškėlė deportavimo 
byją {kadangi jis neteisętąi įva
žiavo į Šių šalį).

Pažangusis Kalifornijos fcjęn- 
gresmonas Jerry yoęrhis įteikjė 
kongresui bilių, kuriuo autorius 
knygos “Qut of the Night“ bu
tų “priimtas” į Vokietijos kvo
tų. Jeigu kongresas šitų bilių 
priimtų, taj. Jan VaUm turėtų 
teisę gyventi Jungtinėse Valstį? 
jose ir gauti pilietybę,.

AUTOMATAI?
badei Busi jos kareiviai smąr-1 

kiaį kovoja prįeš narius?
Maskvos garbintojai į šitų 

klausimų atsako, kad raudonar
miečiai “žino, Už ką jie kovo
ja“. Bet, rusai tur būt, žipo 
mažiau, dėlko eina šis karas, 
negu bet kurios kitos šalies ka
reiviai, kadangi Sovietų Rusijos 
žmonės nėra bešališkai infor
muojami apie pasaulio įvykius. 
Valdžios propaganda juos visa 
laikų klaidino, skelbdama, kad 
dabartinis karas, tai — “impe
rialistų grumtynės“ dėl pasau
lio padalinimo. Sovietų spauda 
ir radio beveik per du metu lai
ko aiškino, kad dėl dabartinio 
karo daugiau kalti esą anglai, 
prancūzai ir “tarptautinis kapi
talas“, negu hitleriška Vokieti-
ją. Nacių diktatūrą buvo <yisą 
laikų piešiama, kaip SSSR drau
gas. Ir staiga tas “draugas“ at
sisuko prieš Rusiją! Kaip gi tad

miršta, neabejodami ir neklaus? 
darni, kuriam tikslui jų gyvasr 
tys yra aukojamos.

šitokiame aiškinime gali bu? 
ti tiesos, bęt jisai klapsimo ne?; 
išsemia. Ne tik tai tie žmonės1 
gerai karįauja, kurie yra išmo
kinti aklai klausytį šąvo virši
ninkų. Visi pripažįsta, pavyz
džiui, kad anglų kareiviai yra 
labai geri, o jie anaiptol nėra 
automatai,

Rusų kareiviai ir seniau, dar 
carizmo laikais, j buvo giriami 
,už jų įlarsūmų. Sakysime, per
eitame pasaulio kare jie mušė
si su vokiečiais per 3 metus, 
dažnai neturėdami kanuolių ir 
amunicijos. Jeigu Lenino pro
paganda nebūtų jų sudemoralį- 
zavusi, tai jie butų nepasitrau
kę įš kovos fronto ligi karo Pa
baigos.

rusas kareivis arba' šiaip pa
prastas Sovietų Sąjungos pilie
tis dabai; gali suprasti, dėl ko 
čia tas karas'Idlo? ! • 1 :

Tačiau yra fąfctaš, kąd Rau
donoji Armiją kąriąųją Įtaptai. 
Kokia to prięž^ta?
rašytojas Wilįį dytafei
šitokį atsakymų?

“Tiesos i^šltari, taūb ritftaš, 
reikia tamę

‘ fakte, kad litaieri.$ p.tataų tata" 
tą dabartiniąm Jkąpe tari $$$ 
save tokios pąt priešą,' 
kaip naciai. YtataMrita rie
tas ginklas, ktaį Pa
sisekė pagalinta tai —- tata- 
litarinis karrivta ita; 
tiktai pavyfcd fcį?
nuoles iš svię$ta> feri ta Per
dirbti jaunus vaikiilūš į skruz 
dėles. Turėdamas savo ran
kose naujovišką aparatą ir p* 
staigas, kuriais yra gamina
mos žmonių ideologijos, Hit
lerio rėžimas suformavo są*' 
vo jautmohienę pagal sūyo 
išvaizdą... i

“Ta jaunuomenė yra diųsi. 
disciplinuota, pasiryžusi au
kotis — panašiai, kaip skruz
dėlės. Kuomet totalitarinis 
kareivis gąųųą įsąfcymą? ji
sai gaji pejt dtasgJšfei' 
ir žmęųiškąi. Net jų jėdsmU1* 
gaji bųti jegųltaęjami pągąi; 
komandą — j ta ktasųiai ųę- 
apįkenjčią taQ8, kūrino^ ftam- 
ris liepia jiętaą ar
ba jię myli pągal komandą,i 
Jie gąii hut yąrtojąmi, kaip 
taiįkos a^ąštataį ta taip pat 
sekmtagąį gąlį bųjt yąytata- 
mi, kaip pąyąšiųHątai,

*Jie ^yveųą pągąj įsąkytaą, 
valgo pagal įsakyihą, miega 
pagal įsakymą, neapkenčia 
pagal įsakymą, myli pagal į- 
sakymą, miršta pagal įsaky
mą.”
Toki pat, to rašytojo nuomo-

RUSŲ LIAUDININKAI 
PRIEŠ STALINO 

DIKTATŪRĄ
New Yorkc gyyejiaųčių rusų 

social-revoliucięnierių grupė 
priėmė rezoliucijų Vokiętijos- 
Rusijos karo klausimu, Toje re- 
^oliueijęje jie sako plrmiąųsią, 
kad Rusiją patapo HįĮtlęrię ag
resijos auka, ir jie pripažįsta, 
kad Rusi jų reikia ginti. Tačiau 
tuo pučiu laiku jie primeną, kąd 
per 22 mėnesiu Hitleris buvo 
Stalino talkininkas ir kad 1939 
jų. rugpjūčio 23 dienos paktas 
tarp Sovietų Rusijos ir hitleriš
kos Vokietijos atidarė kelią pa
saulio karui.

Išduodamų Rusiją ir yiso pą- 
ęąullo demok^ųtįj^ .Stalino yąl- 
džta sudarę taktas apUpkybę$, 
kad Rusija tapo užpulta, kuo
met ji yra atkirta nuo visų $a_- 
yp draugų? Toliau r&zoliucijpje 
sakoma:

“Rusijos gynimas šioje Va
landoje yra neatskiriamai su
jungtą^ ąįtisįėigittiu bendrų 
politinių ir pilietinių Jąisyių, 
be kurių sėkminga Rušijoš 
kova su priešu yra neįmano
mą, Tariau, kpyojaųt dėl jų 
pi)w> iyyfeįymo, 
žvelgti į beųdrųęsiųs intere
sus kovęs Prieš agresingoj 
Mioų pąaaųiyjė;
ųųira yęrtų^ valstybės |r tau
tos, kurios nukentėjo dėl gro
bikiškos Stalino politikos, ne
privalo pasiduoti pagundai ir 
klaidingam įsivaizdavimui, 
kad jos atgaus savo praras
tas teritorijas ir laisvę, slap
tai arba atvirai, tiesiogihiaį 
arba netiesioginiai kooperuo-, 
damos su fašistiniais agreso-^ 
riąis. Jų kelias į laisvę einą 
pėr nacizmo sumušimą ir 
naujos Eūropos suorganizavir 
mų demokratinės teisės pa
grindais...

“Teroristinė diktatūra, be?! 
Veik ketvirtadalį šimtmečio' 
viešpatavusį Rusijoje, pastatė 
jų ąnt pražūties krauto. Jai i 
(Rusijaj) išgelpėti reikia ,di- 
džiųjusio visų pilįecių valios 
įtempimo ir pasiaukojimo. 
Norint atremti priešų, reikia 
sustabdyti paslėptų karą su 
savo liaudim bendrai ir su 
pavergtais valstiečiais ypatin
gai. Pirmas žingsnis šituo ke
liu privalo būti visuotinė po?

' litinė amnestija.“

MOKSLO PASISKAITYMAI
IR jie ATRADO

Pų Hąrvąrdo įųniyęrsiteto 
pręfiesnrjąi, Rębęrto Rąlambęs 
jr Poųųld R. įGrifin, šięmjs dje- 
nęmįš pranešė Amerikos Męks- 
lo Ražąngęs Ąsoriącijųj, kad 
ąkk> arba visiškai tamsoj, skrai
dymo išradėjais ęsą rikšnęspar- 
ntaį Jię niekę pę<j?gįtydamį pra
dėję ękraidyd ęre buų jau mi- 
ftęųas mrių atgal, o žmogus lik 
šiųndtan bando jųųs pamėgdžio
ti?

• pųsųk pimėtų profesorių 
šikšimspariųs skrisdamas ta sa
vęs taidžta gąr.so tamga§ papra
stai žnmgauis .auriai negirdimas 
ta mi.erųodamąs jų ajtgamius, 
kurie pasidaro garsus atsimu
šus į kokį nors daiktą, 
to tę dribto ^oli. Tuo bųdu, vie
ton lėkti į jį šikšnosparnis su 
juę apsilenkta arba nusisuka į 
šalį,

Harvardo moksliu inkai darė 
bandymus su keliais šikšno
sparniais. Visiems užrišo akis,' 
bei kai kuriems užkimšo ausis 
ir snapus, tąip juos apdoroję 
paleido skristi linkui vielinio 
tinklo. Tas šikšnosparnis, ku
riam buvo užrištos akys artin
damasis prie tinklo be jokio 
Vargo pasuko į šalį, bet tie, ku
rių buvo nej vien akys užrištos, 
o užkimštos ausys ir snapai, 
tiesiog galvomis atsimušė į tin- 
kią.

šikšnosparnių išduodamus 
garsus, kuriais jie nustato kaip 
toli jie randas nuo kokio nors 
daikto, minėti mokslininkai už- 
rekordavo labai jautriu garso 
priėmėm, vartoja*1111 lėktuvuo
se.

Dr. J, Pj. .

Rasų- Vokiečių Santykiai Per 100 m
(Tęsinys) 

>.ij

’ T.ąrią.ų Vokietijos kancleris 
takto kontakto vengia. Po pa- 
ShąŠymo Mirties su Austriją, 
i‘ją stangi.ąsi Visokiais budais įti- 
ddri čąrą.Į Aleksandrą antrąjį, 

Jtad ta sųjtaąga nėra nukreipta 
Pri$Š Wri)ą'ir atgauti jo pa$i- 
likėjltaą.- -Žąvus per atentajtą1 
Afeąpdrili b-jam, toki pat pa- 
tadhiMri dąį'omi jo įpėdiniui 
^toktaiKdrili jll-jam. šis, fąbiaju- 
riąi bįjndriRas “nihilistų“ sų- 
mūkslų, talko reakcingą Bis- 
toųHta pataikų pageidaujamu 
ąųjįtagihblkn. Pirmas jo vizitus, 
įsėdus šostan, buvo į Berlyną. 
(1881).

Nedraugingas Bismarkui Gor-; 
čakęvas pašalinamas, jo vietų j 
ųžųną Giers, žinomus pręvokiš-, 
komis tėnideųcijojmis.' AIek$ap? 
drąs ĮH-is ųeturi jokio pąlinkH; 
mp dėtis su Prancūzijos respp- 
hliką, korių jis taiko demago
gijos ir anarchijos židiniu, 
įprancųzijos pasiuntinys Rusi jo? 
j,e admirolas Zore$ pakliuvą cą-j 
ro nemalonėn dėl savo ąš.traųs 
liežuvio ir dėl tariamos tąkjto 
stokos; priešingai, caro pasiuų- 
Įiny$ jjėriyne groyąs Orlęvąs 
yrą kOPgeriąusįuoąe santykiuos 
Sė sų antrojo rriėhę kancleriu 
ir periu kaizerių. Tokiomis ąp- 
lįnkypė.mis Bismarkui nesun
kiu ųžiiriiąoti rųsų budrumų; 
jis dirbą išsijuosus, ta štai 1884 
m, kovo ^1 d. tari pavyksta s(b* 
daryti x Rusija vadinantįą 
‘“persidrmtoinm” ąhtartį, kuria 
abi šalys pąsižada taikytis pa- 
tahkaųs Iicųtralmirę juo atvąjju, 
iri kuri jų bota įpulta, ir So
lidariai imasi laikytis griežtai 
monarchisiinės politikos. įlai 
buvo lyg ir atnaujinimas trijų 
imperatorių sandorio, sudaryjlo 
kįtados 1772 m., tik kad dabar 
Rusija davė šį persidraudįnįią 
yieųajn įš trilypės sąjungos* 
partnerių, taigi, puti prieš sąye,

pe, yra ir Sovietų Rusijos ka
reiviai. Jje etato tai, ką jieiĮjs
taako “voždius ': jie kovoja ir Ta “persidraudimo“ sutartis po 

\ . • • • • • j • ■ - jj) .
^Vokietijos diktatorius nehbri suteikti Lietuvai ne tokĮos 
“nepriklausomybės”, kokią yra gavusi Slovakija. Jišai ją 
tiesiog .okiųpavo ir atliktas

• t

kelių mėnesių buvo dar iškil
mingai patvirtinta per trijų im
peratorių susitikimų Skernovi- 

.cuose, Lenkijoje, kur jie stebi
no pasaulį karštos draugystės 
pareiškimais.

Apskritai, reikia pasakyti, 
kad Rusijos ir Vokietijos san
tykiuose daug nusverdavo abie
jų dinastijų giminystė if drau
giškumas. Susirašinėjimas tarp 
Rusijos carų ir Prūsijos karalių 
prasidėjo dar Napoleono laikais 
ir tęsėsi be pertraukos; tai bu
vo šeimyninė korespondencija, 
kurios dažnai nežinojo ir patys 
minis.teriąi. Ją gabeųo arba spe
cialus adjutantai, vienas rusas 
prie Prūsijos karaliaus ir vie
nas prųsąs prie rųsų caro, ar
ba ji buvo siunčiamą telegrą- 
ųioųąis- Tuo budu išsilaijcė V|l- 
Jirimo pinn,ęjo ir abiejų Alek- 
Saųdrų bičiuliški santykiai, o 
vėliau VilI^elm0 R-jb 1F Nikalę- 
jąųs II-jo.

Tačiau, kur susikirsdavo tau
tiniai ir politiniai valstybių in
teresai, negalėjo gelbėti ir mp- 
narchų dinastinė draugystė. 
“Persidraudimo“ sutartis 1884 
m. buvo paskutinis Bismarko 
pasisekimas išlaikyti draugystės 
kaukę Rusijos politikų akyse. 
Tiesa, kuriam laikui Vokietijos 
dėmesys nukrypsta nuo Orien|o 
į Ąffiką. Jė| ligi tol Bismarkas 
sakėsi esąs ne “kolom j alinis“, 
tai nuo šiol, išsiplėtojus Vokie
tijos pramonei ir prekybai, žy
miai padidėjus gyventojų skai
čiui, kanclerio akys nukrypsta 
į už jūrines kolonijas, kurias 
baigė dalytis kitos vakarų Eu
ropos valstybės. Vokietija spė
ja įžengti į Pietyąkarių Afriką, 
paima anglams iš po hpsies sri
tis tarp Zanzibąyę ir e|erg, gu
rios vėliau sųdąro vokiškaią 
Rytų Afriką, įsikuria Konge jK 
Kamerūne. Stiprinusį pasiprią- 
šipjmą taktai savo kolonijalinei 
ekąpąnsijąl Vnktefiją sutinka, 
Žinomą, iš Anglija pusės ir dėl 
to ji priversta taikyti rią viena 
rauką su Prancūzija, kuri taip
gi turi trynimųsi su senąja ko.- 
lonijalinė Britanija, Viąas šiąs

Šiandien žmonės įgarso ban
gas siunčia nuo laivų juros dug
nan ir pasiremiant jų atgarsiais 
nustato vandens gilumą.

pieįty Ąfrihęs viename ąęro- 
drpmę įtapę įtaisytus laikrodis, 
kurio valandas įakunaj mato iš 
didėjęs .aukštumos. ,Ję valandų 
jroJykJiai Įturi 10 metrų ijgio 
kiekyieųas, o sekundų rodyklių 
turi 4 metrus ilgio.

Ąr žinot, kad gilioj senovėj 
neturtingiems buvo uždrausta 
barzdas hešioįi, Barzda buvo 
laikoma gręžta, garbės ir ą>ar- 
sumo ženklu. Todėl barzdą ga
lėję pešioti lik dideli ponai ir 
kuro vadai.

Amerikos i>uvieųytęs Valsti*- 
jos tari daugiau, kaip penk»^ 
tukstaAtaius daųgęrūžių, P namų 
turinčių Jaugiau, kaip 20 aukš
tų yrą per 15 tuksiančių. Jlan- 
gorėžių daugiausia randasi New 
Yorike ir Chicago miestuose.

Įdomu žinoti, kad jrigu juru 
Vėžiukui ka$ nors išiųia akį ar 
jų kaip kitaip sugadina, tai tam 
tikrų laikų jis męka užsiaugin
ti kitų akį, kuri nieko nesiski
ria nuo pirmosios. Tai retas at- 
sitikimas gamtoje.

—o—
Meksikoje yrą nepaprastai 

gražus K.uervaųaka miestas, 
Moręlos provincijoj. Tai vienin
telis senovės astekų užsilikęs 
mieęjlas, kurį jie “Cpauli Nafou- 
ak” vadina, kas lietuviškai reiš
kią aro lizdas, jį užėmė 1521 
m. žinomas ispanų užkariauto
jas Hęrnąų Cortes, kurį Ispani
jos karalius Karolis V padova-
nojo jam sų .30 kitų ąstekų 
miestų. Ritų dauguma buvo iš
griauti, bet Kuerųąvąka išliko 
sveikas iki musų dienų ir yra

kolonijas Vokietija įsigyja pa
lyginti trumpu laiku, per porą 
metų (1884—415). Daugiau nie
kiem) ’neužiiųtų sričių Afrikoje 
nebėra, plėsti toliau savo kolo- 
mjaliųę imperiją galima butų 
tik kilų valstybių sąskaitoj), pa
vartojus prieš jas jėgą ar bent 
jėgos grasinimus; tai Vokietija 
ir bandys vėliau daryti šiaurės 
Afrikoje (Maroko krizė, 1911).

Tuo tarpu tęsiamus skinsis 
planas — kontinentallnė.s eks
pansijos per Balkanus į Orfen- 
tą, panaudojąnt įrankiu Austri
ją. Berlyno kongreso Bnlfamuo- 
se užkaistas knatas, kaip jau 
sakėme, pradedą virtį. Besijos 
įtakon atitekusięje Bųlg^rijtae 
buvo pąsędintas į sostą km11’ 
gaikštis Aleksandras Bątenber- 
gas.- £arąs pristatė jaių savo 
patarėjus, priskyrė kąriM°mc- 
nę rusų Jtaftninkų, m kuri laiką 
atrodė/ kąd Bąteųbergąs Jiks 
klusnus čąrę įraųlųs. Bet Vie
nos akciją ųėsųnudžta* Jį išnau
doja tą nplfoįybė, knd bulgarų 
taukinės ąspirųcljos Berlyno 
kongrese tęji gražu likę nepa- 
tenkfatę^ Bulgariją taborą su
skaldytą į irta dalis; Bntanber- 
gas pąkrypsjtą į j?ąjtrij.otmės par
tijos pusę, kurią pagavę savo 
įtakęji austrui ir padarė ąntiru- 
siška. Jis išvaro caro patarėjus 
ir rusus karininlpis, ękupuoja 
rytų Rumeliją ir pąsispelbia a- 
biejų Bulgarijų ktiųigąikščiu. 
Caras Aleksandrus III-sis negi 
pakęs tokios jū įlą^0^ žemini
mo! Dvigubai didesnę srove 
plaukta BUlgarijęn Rusijos pi
nigai ir agentai, stapčiomis pi
namas sąmokslas, ir, Štai, vie
ną grąžtų ųaktį Bateiibergąs ap-i 
sižluri besėdįs vežime pakeliui 
į Besarabiją, iš kur jis tolinu 
transportuojamas į Galiciją. 
Bet svetimųjų įtakų tampomas 
kraštas ilgai negali atgauti pu
siausvyros. Kurį laiką viešpa
tauja interregnum — nėra ka
raliaus. Europos rūmų juokda
riai ta proga sugalvoja skelbi
mą: “ieškomas karalius, kUr$ 
butų kartu ortodoksas, katali
kas ir musulmonas, mokėtų į-

geriausias Jhidminkąs apie tų 
laikų aukštą a stekų kultūrą.

—°— <
Gražiausis pasauly briliantas 

yrą vadinamas Regente 134 ki- 
la{ų. Jis buvo nupirktas už du 
milijonu frankų karaliaus Liu
dviko XV. Kol jį nušlifavo pra
ėjo du metai laiko. Dabar šis 
briliantas yra valdžios nuosavy
bė.

—o—
Prancūziją turi 8 druskos ka

syklas iš kurių iškasa 1,100 to
nų druskos į metus. 35,000 to
mų druskos Prancūzija gauna iš 
juros.

Labai įdomu žinoti, kaip kai 
kurto gamtos gyviai maitinasi. 
Pavyzdžiui žuvis vadinama 
kregždė lųri syk už save 
didesnį pilvą, tairi prigaudžius 
pilną ųž save mažesnių žuvų iš
būna mėnesį soti.

Pelikoųaą savo vaikus maiti
na tokiu badu. Tėvams išsižio
jus, vaikas sukiša savo snapą 
ir kaklą į tėvę gurklį ir tokiu 
budu pasiima maistą. Paprasti 
žalčiąi Įtupi tokią didelę gerklę, 
kad net 10 karių už save sto
resnį gyyį praryja. Australijoj 
yrą tik skruzdelėmis mintąs 
žvėrelis, kuris tyri ilgą ir ploną 
liežuvį. Liežuvis visuomet lei
džia limpayčias sciles, žvėrelis 
užmeta savo liežuvį ant skruz
dėlyno ir laukia, kol jis visas 
neaplimpa skruzdėlėmis. Taip 
jis daro kęl prisisotina.

— Italjjęs fašistų laikraščiai 
^kundžjasi, kad kondų ir mar
kyčių vaikai kovose nedalyvau
ja, bet ramiai gyvena savo pi
lyse.

— Suomių valdžios sluoks
niuose jaučiamas didelis nepa
sitenkinimas prieš britus už 
Petsamo bombardavima. A

tikti Rusijos carui, Austrijos- 
imperatoriui ir Turkijos sulto
nui, be to, mokėtų atskirti bul
garą nuo serbo“.

(Bus daugiau)

Pilkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“
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Ieva Simonaityte

Pavasarių Audrei
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVfiS KOVOS
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(Tęsinys)
—Jis moka gerą amatą, — 

primena Vanagienė. — O tavo 
skrynios taip pat pilnos, dąr ne
paliestos. Tavo krąitj, kurį tąjį 
tavo motinėlė surūpino, nesu
spėjo tavo tėvas vokiečiams į 
karinę supilti. Kad pinigų ir ne
turi, bet esi darbšti, esi kukli, 
Dievo bijanti mergaitė, tokios 
Jurgis nori.

—Nav nieko nesakai? — pri
spyrė Vanagas. — Vaičius nori 
parduoti savo ūkelį. Jis nedide
lis, bet ir nebrangus. Jurgis tuo
jau jį perka ir grynais pinigais 
tuoj užmoka.

—Jurgis jau pasirūpino ir 
tarnybą prie geležinkelio, — vėl 
kalba Vanagienė: — ūkininkė 
nebusi, bet lengvas dienas turė
si. Tavo gyvenimas bus aprū
pintas. JeigjU Jurgis pirm tavęs 
įnirtų, gauUun pensiją.

Katrė vis dar tylį. Ji yra pri
trenkta šito netikėto pasikeiti
mo savo gyvenime. Ji galvoja,

TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ
RAKANDŲ

I > > 4 • Z

Baldų, Parlor Setų, Pečių, 
Lovų, Matrasų, Karpetų, 
Elektrikinių šaldytuvų, 
Skalbiamų mašinų, Radio ir 
Radio Kombinacijų.

argi galį būti, kad žmogus gali 
gauti tą, ką myli, ir taip be jo
kio yąrgo gyventi. Viskas atro
do lyg sapne. Ak, geriau ir grą
žiau dar! Ir tikrai: jai ritasi ą- 
šąros per veidus iš neapsakomo 
susį jaudinimo.

—Ąr tu, rasi, kitą turi? — 
jau nekantrus Vanagienės klau
simas.

—Ne, ne... aš neturiu ir ne
turėjau. Aš juk nemaniau... ak, 
argi gali būti... Bet... ką sakys 
Anė?... — Žodis išsprūdo, ir jau 
nebeatšaųksi.

Vanagai nesupraųta minties, 
žiuri vienas į kitą, traukia pe
čiais ir paskui teiraujasi, ąr A- 
nė jos globėja, kad pirma jos 
atsikjaųsti reikėtų.

Bet Jurgįs supranta: jis aųą 
dieną taip pat pastebėjo Anės 
akis, jos piktumo iškraipytą 
veidą. Nutverdamas Katrės pan
ką, jis sako:

—Anelė gaus gražų ir turtin
gą vyrą, iš ūkininkų giminės. 
Girdėjau, kad Dagių Ądomąs 
ąteis... Ar galėtum maųc mylė
ti? — koks nepasakomai malo
nus jo balsas!

—Galėčiau, — vos girdimai 
atsako Katrė Brinkytu...

O priebuty jau laukia Anė 
Vanagaite Katrės. Ta pati aną
kart sugniaužta kumštis atsidū
rė Katrės veide, nudrėskė jos 
kasas ir parvertė ant aslos:

—Taip, aš eisiu už Dagių Ą- 
domo, bet tu mane amžinai mi
nėsi, tu ubagšpnė, tu, nusiko- 
lėkavusio išgyvenčiaus duktė! 
Tu laimės neturėsi, ir tavo vai
kai laimes nepažins, kol aš gy
va busiu!

A D V ji
Tiesą: Adyę iįrkąnrvte .(Jąi- 

Ii lietuvaitė. Bet nieku ypatin
gu ji nesiskiria nuo kitų Palę- 
dynų kaimo mergaičių. Jos gel
svi plaukai, rausvas veidas, mė

lynos ąkys, — kąip ir kitų lie
tuvaičių.

Bet vieną išimk,j ji sųdąro: 
jos liemenį dar vis tebedengia 
dailus lietuviški rūbai. Net į 
svečius eidama, ji tebesilaiko 
senovės. Ji vis dar apsirengia 
baltais — geltonais šilkais iš
siuvinėtais marškiniais, juoda 
aksomine liemene, želiu, mėly
nu ar juodu sijonu, austine ar
ba šilkine priejuoste. Margų 
juostų netrūksta jos skrynioj, 
nors ir plačių juodų šilkinių 
lintų ji kartais prisiduria prįe 
priejuostės rumbo. O ą.nt gal
vos, šalia storųjų kasų, nuolat 
užrišta juoda aksominė kaspi
ną. ’Ji ilga, plati ir dailiomis kil
pomis surišta, nukrikta iki ąnt 
nugaros.

Perkamįęnė, jos motiną, kai
po gepa lietuvė, labai rūpinasi 
savo dukrelės drabužiais. Jai 
svarbu, kad niekas nesakytų jos 
Advę esant kaži kaip negerai 
apsįreųgus. Jos nuomone, ji su
prantantį, kas reįkalinga šių 
dienų mergaitei lietuvaitei.

O apylinkės mergaitės umaru 
ima virsti vokietaitėmis. J.os jau 
nebeperka sunkiųjų šilkinių jų, 
su dar sunkesniais šijkiųiąis ku
tais skepetų.. Jos jau nebesiaus- 
dina jokių penknyčių, rips.nių. 
blakyčių sijonų. Sunkieji de
šini tn.yčiai, šešnyčiąi arba net 
pupiniai seniai jau užmiršti. 
Motinos, senos ūkininkės, šen 
ten dar vatkstosį kariais žaliais 
aštuonyėiais) iš kurių daugiau 
nieko, kaip tik šaiposi šių die
nų mergos.

Siuvėjoms jau nebesudaro di
delių galvos skaudėjimu anos 
centimetrinės kloty tos, kurias, 
siuvant sijoną, kiekvieną reikia 
rūpestingai privarstyti, pirm kol 
ant jų pradedą dėlioti septynių 
kilogramų prosą, šiandien siu
vėjos lyg ir nebežino, kas ' tai 
yra užsinuodyti anglių dujomis, 
kurios, išėjusios iš proso, tol 
lenda į presuoto jos nosį ir au
sis, kol šitoji nuo kojų nuvirs
ta... .

Tos pačios mergaitės, kurios 
pirma, dar net karo metu, at- 
rodydavo kaip lėlės, dabar pa
našiuos į baidykles. Aptempti 
ant kūno siauri sijonai negai
lestingai visiems parodo jų blo-

Kainos čia nėra keliamos 1—•

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

IR PO

1941 Elektrikiniai šaldytuvai, 6
po...................$99.95

Naujos Radios po . $g.9S
$19.95

Nauji Bulovą Laikrodėliai, vy
riški ir moteriški

Auksinės Plunksnos, Waterman,
Eversharp ir Parkers $1.49 

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

Jos. F.
SUDRIK

FURNITURE HOUSĘ 

340941 So. Halsted St.
Tel. YARds 3088

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

0

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

'Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGSund LOĄN ĄSSOCIĄTION.

Čia jūsų indėliai NEŠĄ j y z 
^nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Sayipgs and L°and Insu
rance Corporation, Wąshington, D. C.

IKSU RED
/ or voua \

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

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

gą kimo, sudėjimą- .0 
turi jau taip labai dąiįią figūrą!

Laikai ipaiposi, Ta^ąį Jtąftas 
pasiūdino visus žmęųeą. Iš 'mo
to kraustęsi visi, net ir moterys 
su savo drabužiais.

Eina gandai, kad miestuose 
jau ir moterys pradedančius 
plaukus kirptis. Ne dėl ko kito, 
o tiktai dėl mados.

Perkamienės nuomone, tai 
baisi bedievystė. Ji atsimena 
skaičiusi — eidama į mokyklą
— fibejėse: tuokart, kada Prū
sija dėl kaži kokių karų didžia
me varge buvusi, tada moterys, 
nieko kito duoti nebegąlėda- 
mos, aukojusios savo plaukus 
karalystei. Taip, tai supranta
ma. Juk ir ji — Pericamienę, 
gana aukojo per šį karą. Ji tu
rėjo tris šimtus markių auksi
niais pinigais. Nepasitikėdama 
nė taupomąja kasa, ji laikė tuos 
pinigus skrynioje pasidėjusi:

—Mergelei, kad paaugs...
Bet pakilus šauksmui: “Gel

bėkit, ęiccorystė pavojuje!” —■ 
.Perkamienė pati pirmoji atida
vė savo auksinius pinigus kai
po “pąskolą”.

Ar tai no daugiau, kaip vie
na -plaukų kasa ?

Berods, jąį ilgai, ilgai dėl (o 
skaudėjo širdį. Ji, vargingą naš
lė, atidavė visą savo luitą. N,ė, 
ne savo, o dukters. Jai ištekant
— taip ji buvo svajojusi, ji no
rėjo juos Adyci į ranką įspaus
ti: “Tai tavo' dalis”, norėjo ji 
jai pasakyti.

Bet Viliui II-jam atsišaukus 
į savo ištikimuosius žmones, 
Perkamienė paėmė Advę ųž 
rankos, nusivedė į savo kama
rą, kur jos skrynia stovėjo, iš
traukė pinigus ir tarė: •» 
.—šitas auksas buvo tau skir

tas, čia yra trys šimtai markių. 
Tau ištekant, norėjau juos 
tau...

Advę nuraudo, nuleido akįs 
ir atsakė, kad ji niekada nete
kėsianti ir todėl:

—Atiduok) tuos pinigus aut 
tėviškės aukuro ... — “Ant tė
viškės aukuro”, taip ji rado lai
kraščiuose įprašyta, ir tie žo
džiai jai be galo patiko.

Perkamienė nunešė į paskir
tą vietą. O įgaliotasis priimti 
paskolą kujaudintas du kartu 
paspaudė «Pe.rkamienei ranką į r 
žemai prieš ją .nusilenkė.

Bet patyrę apie tai kai kurį c 
kaimynai ėmė juoktis iš jos. U- 
kininkas Baužą, kuris ir surin
kimą priima, pak.ląusė jos kajr- 
tą, ąr jąi galvoj nebegerai b.W?5; 
ar ką.

—Ar šiaip, ar taip, tp aukso 
tu nebeątgąusi, — jis sąj<ę: —- 
popierių, rasi, ir gausi, be,t juk. 
žinai, ką su popierinių gąli pa-, 
daryti...

Panašiai sakė ir kiti,.
Supaisyk, žmogau, kas gerai 

padaryta, kas ne
Dabąr, pąsib.aigus karui, Per

kamienė jau .mąįto, kąd Baužos 
tiesa. Bet jos sąžinė vis dėlįo 
rami. Ji davė, ką turėjo. O jei 
karas kitaip išėjo, ne jos kaltė..

Perkamienė su savo dukrele 
apsigyveno mažame n.ąųie.ly Pa- 
lędypuose, netoli Minijos upės, 
pavakarį Čia gražų, stąčiąį j-o- 
jtis ant žemės. Paupiai puošia
si ir didžiuojasi dideliais seniais 
ąžuolais, svyruojančiais b.c,rŽųri>. 
senomis liepomis ir kvapiais ie
vos krūmeliais. $įuos pirmuo
sius gąjųta Mpdepgįą skaisčią u- 
siais žydais. O tuose Ųąltųoąe 
žieduose nuo ankstybo ryto iki 

; vėlybo yakaro čiulba ir ulba 
paukščių paukščiai. Minijos 
vandeny atsispindi pavasario 
saulė, smalsiai pasižiūrėdama, 
ąr ji graži. Mažutėse Minijos 
bąųgeįęsę niąų,dosi bąjjti debe
sėliai, tąi želmęųą, ,tąj medžių,, 
įlyg išsiilgę vėsiosios drėgmės, 
puolą į Minijos srovę, kuri juos- 
neša tolyn, viš tolyn, Dievas ži-i 
no kur.

Kas tiktai atsilanko Minijos 
pakraštyje, džiaugiasi tuo gam
tos grožiu. O (jŽ^Dgiąsi, $- 
jdžiuojasi ir tie, kurie čia ginic,’ 
ąugę. Jie negali atsigėrėti šiuo 
gimtojo kraštelio mdlonu&U.

(Bus daugiau); ’

Duslus kuipččių smūgiai, 
šiurpulingos aimanos. Vyras su
leido rankas į susivėlusius jos 
plaukus. Atplėšė nuo žemės.

—Ką, — išsišiepė visa burna, 
— myli, sterva?

—Aniek ... Antefc ... ūži,.
Bloškė ją į gonkelius. Paly

dėjo nauju kojos sinugiu. Gaik- 
sėdama ir raitydainosi nuo 
skausmų, šliaužė ji į priemenę.

Jis įėjo paskum.
Išsiskirsčiusių žmonių žings

niai maišosi ir nyksta gūdžia
me pušų ošime. Mėnuo pakyla 
į savo kelionės aukštybes ir ty
lėdamas ilgai žiuri į žemę, kpl 
atslinkęs debesėlis uždengia jį 
skystu, širmu rūkų.

A ★
Kažkas nedrąsiai be džiąsb
—Įeįjiitc! —- šaukiu.
Duryse — mano darbdivįo 

pasiuntinys. Veidas du. ketas, 
susirūpinęs. Pavargusia šypse
na sveikinasi.

—Ponas liepė grįžti.
—Juk atostogos.
—Ponas sakė — vėliau gau

sit ir baigsit...
—Na, velnias! — nirštu! — 

AtsiJyV.ėpti ųedųodą. Gaisras pas 
jus, ar ką?

-Užsakymą gavo didelį . . . 
Valdišką.

* * *
Rugsėjo pabaigoje gaunu ato

stogų likutį.
Neskubėdamas, apatiškai 

slimpinėju pę mišką. Akys žvel-. 
gią į matytas, buvęjtas vįetas. 
Ak, kaip viskas čia pasikeitė! 
Nebėr žvilgančių tirštų žalumy
nų, pajuodo glebnučiai pušų; 
metugiai, sugargažėjo, suskilo 
kunkorėžiai. Dulka ir tyliai 
skamba gylių sėklos. Net ir me
džių. ęšimas. nebe tas. Pūkštels; 
vėjas, nulinguos.šakos, — ir gi
lus, priešmirtinis atodųsis 
skrenda miškų, ir pravirksta, 
kiekvieną šakutė graudžią rąu- 
da. O raudoni mirę lapai Urte-' 
na ir virpa, lyg grabnyčių lieps-; 
neles.

Batsiuvį randu visai sinaugią- 
mą paralyžiaus? Akys įkritę. 
Kurtus vaitojimas veržiasi pro i 
lupąs.

—Kad greičiau nu.dvesčiau. .
Šeimininkė pasakoja naujie

nas. Nelaimingoji žmona sįuVe-J

t

žs* rs**■
DR, P. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson BAR. 2509 
Home Office, Newark, N. J.

5922 W. Roosevelt Rd., Austin U75

jai išplikino akis. Viena ligoni
nėje, antpą — kalėjime; o vy-: 
ras trečią susirado. Krąutuvi- 
ninkas vėl vedė. Pamotė žiau
riai talžanti vaikus, o senute, 
kurį prie lango sėdėdavusi, mi
rė ir palaidota. Amžiną jai at
ilsį...

Rivos kambarėlyje kiūto se
na, traškanotomis akimis, žydę. 
Spėju ją esant motiną.

—Nėra ... neparėjo ...—ma
la bedantėmis žiaunomis į ma
no klausimą.

—Turėtų ja ugrįžti, — žiurįu 
į laikrodį. — Aš palauksiu.

—Neapsimoka, ponas. Pas 
juos dabar sezonas. Viršvalan
džius dirba.

Grįžtu į mišką.
Griuvu aukštielnikąs į inink

štą s, drėgnas sąinanas ir ilgai 
žiūriu į viršų. Pilki, švininiai 
debesys tingiai šliaužia dangu
mi. Vėjas sūpaują medžiu vir
šūnes. Ore sklaido nurudę la
pai, auksinės, sausos skujos . . .

Prisimenu, kaip dulkini ię 
prakaituoti mes žvelgėm pro 
murzinus dirbtuvės langus. Už 
žemų sandėlių stogų, musų pa- 
unksmėje, styrojo vieniša, nu 
skurdusi obelis. Dievas žino, iš 
kur ji čia atsirado ir kaip išli
ko. Žibančiomis akimis, pąleąg- 
vėjusia kiūtinę, mes sekėm?, 
kaip sprogsta jos sausos plonos 
šakutės, skleidžiasi kvapus rau
svi žiedai, mezgasi vaisius... 
Mums atrodė, kad tolima, lau
kais, miškais ir upėmis banguo
janti vasara siunčia per ją 
mums savo sveikinimus, savo 
gyvybingą stiprinantį alsavimą.

Bet praslinko kięk iąįkę. Vai
siai pasiekė riešujto dydį ir .. . 
ir mes pamatėme, kaip jie kir- 
myja ir tyljąi krenta į gatvių 
šiukšles, į tįrštas dulkes.

Netrukus ir lapai pagelto. Nu
krito. Taip praėjo miesto vasa
ra. Vasara darbo žmogaus.

D.cb.csys yįs šiiąųžri ir .šliau
žia d^Dgumi. Kaskart tirštesni, 
sunkesni. Leidžia žemyn.

Aš dąr turiu kelias dięąas 
atostogų. Pankui vėl prįe ma
šinų. Visiems metams.

(GALAS)

Garsinkite “N-nose’

Remkite Lietuviškų
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—VVHOLĘSALE

4797 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

yn iigniiiiHĮaiu i. Ji H . I. —

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd SL 
TeJ. ĘNG. 5883-5840

Sopnie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties — i

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

įiiiintm*

Tyrias Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime GCnfl 0011(10 

ATSARGOS FONDĄ ViršOJUUjUUUiUU
Nėra Sauffėsąės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M._____________ _

i
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LOAN A3SOClA'AoNof(3ii<:»f® 

JUSTIN MACKIE1VICH, Pres. 

4192 Archer Avenuę 
VlRgmia 1l'il

1 ....... 1,111 ......... t’%""1
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Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

p—-■—
PLUMBINGO ĄRBA APŠILDYMO REIRALU 

Pamatykite 
SOUTH CENTER”

ATSILANKYKIT arba pastyskit 
kuponą Reikalau/iapii Ap^kAi- 
cįąviiųo PYKAI.
9 Nereikią įmękėti.
'• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas jmękėjipias spalių 1.

1 * 1 ' ■■■■a h ............... ii i m m

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield prie State St. staiJTrss^f)
Telefoną^ ĄTLANTIC 4290.

ja a» •» r< J—y , .

Aš esu Užinteresuotas sekąųials Vardas
Uąlykaię, pąžyipėtais X 
ąrĮevęlės):

O Apšildymu □ StokerL
□ PJjumbingu <

ĮJlBBlllMOaiJlItįMillIlIliriBllll . ..................... m

ĄJręsas
□ Stokerių
EI Sienų Tąilu Telefonas

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitesif N-nose”

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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CIO Auto Unijoje 
Virš 500,000 Narių

Turi 982 Kontraktus
DETROIT, Mich.—CIO Uni

ted Automobile Workers of 
America raporte skelbia, kad 
dabar turi 528,113 užsimokėju
sių narių, apie 93% daugiau 
negu metai atgal.

Sutarčių su dirbtuvėmis uni
ja dabar turi 982, kurios ap
ima viso 703,760 darbininkų.

Metai atgal sutarčių unija 
turėjo 491, o narių 397,377.

Apiplėšė Ginklų 
Dirbtuvę, Negali 
Dirbti

Pavogė 400 Brangių 
Instrumentų

DETROIT, Mich. — Dėl api
plėšimo, darbas vijai sustojo 
svarbioje Majestic^ Tool and 
Manufacturing Corporation dirb
tuvėje, kuri gamina mašinas 
valdžios arsenalams.

Sekmadienį vagys įsibrovė 
į dirbtuvę, supančiojo sargą, ir 
pasivogė apie 400 brangių in
strumentų, naudojamų dirbtu
vės darbe. Instrumentai dabar 
yra nepaprastai brangus, nes jų 
beveik negalima gauti.

Panaši vagystė įvyko ir ki
toje Detroito dirbtuvėje, Cen
tral Machine Co.

“Daddy, Gelbėk!”
MILSTADT, III. — Audros 

metu žaibas trenkė j nikelinę 
muzikos mašiną Oscar Leiber’io 
alinėje. Sutrenkta mašina pra
dėjo groti rekordą, “Daddy”.

Nusižudė
Ligoninėje

JACKSONVILLE, III. — Li
goninės vonioje pasiskandino 
Jacksonville State Hospital li
gonė, Louise Cass, iš Raymond, 
III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn Jf. (žuubeihis;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ 2 KOPLYČIOS VISOSE JLFyikai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
iitiiiHiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: <2-44 East lOSth Street Tel. Pnllnun 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
Telefonu YARDS IUI.

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

Svarstys Ginčą 
Metalo Dirbtuvėj

/ . ...

ROCKFORD, III. — Valdžios 
arbitratoriai rytoj pradės svar
styti ginčą, kilusį tarp Rock- 
ford Drop Forge Company dirb
tuvės ir AFL metalo darbinin
kų unijos. Jie buvo paskelbę 
streiką, bet šiandien grįžta dar-, 
ban valdžiai prašant ne Išugdy
ti ginklų gamybos.

Atidaro Naują 
Vieškeli

BLOOMINGTON, III. — Vai 
stijos vieškelių departamentas 
netrukus žada atidaryti auto
mobilių susisiekimui naują ke
turių eilių vieškeU, kuris eina 
tarp Bloomington ir Normai? 
Vieškelis bus dalis U.S. 66, ku
ris dabar platinamas ir vieto
mis naujai tiesiamas.

I .......... ■" 1...........f ■»

Užmušė Trokas 
19-kos Metų 
Bridgeportietį
Rado kūną lote, prie 31-mos ir 

Lituanica

Tuščiame lotc, prie 31-mos 
ir Lituanica vakar rytą buvo 
atrastas lavonas 19 metų ber
niuko, Leo Banasiak, nuo 2013 
Throop street. Jisai atrodė su
važinėtas sunkaus automobilio.

Policija spėja, kad berniuką 
užmušė trokas, priklausantis 
savininkams karnivalo, kuris 
vakar rytą išsikraustė iš minė
to loto.

žuvo dvi chicag’etės
Prie Paw Paw, Mich., vakar 

dviejų automobilių i susikulittie 
žuvo chicagietės Regina Green, 
446 East 34th street, ir Wane- 
tta J. Foster, 3415 Vernon st.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

Miss Leah McComb, 324 So. 
22nd avenue,. Bellwood, ir

Edward Wisniewski, 1231 S. 
51st Court, Cicero, abu 24 me
tų amžiaus, žuvo prie Roo.se- 
velt ir Central, kur jie įvažia
vo su motorcikliu į automobilį;

55 metų Martin Varasannič, 
1933 21 st Place, prie Cermak 
ir Damen;

40 m. Gladys E. Atkins, 4000

Prie 38-tos ir Union Kolo- 
dzicjski įvažiavo į tulpą. Ten 
galiau jį pasivijo. Charles S. 
Patula, 3847 West 47th įdauž
to automobilio sąvininkas su 
“palydovais” bandė Kolodziejs- 
ki sumušti, bet policija juos iš
vaikė ir “pabėgėlį” suėmė.

—,..— , ,■—— \

Bomba Apgriovė 
Alinę

BURNSIDE. — Nežnimų 
žmonių pamesta bomba gero
kai apgriovė Bungalbvv Alinę 
ad. 743-47 E. 89th Place, pada
lydama apie $1,000 nuostuolių. 
Išvertė priekį, išnešė langus ir 
sugriovė barą. Be to, išmetė iš 
lovų apie kelis ši nitus žmonių 
alinės apylinkėje. 
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Gelžinių Vieša 
Padėka Draugams
Minėjo Sidabrines Sukaktuves

Mes, Simonas ir Barbora Gel
žin, išreiškiame širdingiausią 
padėką visiems dalyvavusiems 
musų 25-kių metų ženybinio 
gyvavimo jubiliejiniame banke
te.

Ypatingai dėkojame pp. Chas.
/

ir Josephine Krisčiunams, Mrs. 
ir Mr. J. Urbonams, Miss Jo- 
sephine Balčaitis ir Miss Zarom- 
skienei iš Kenosha, Wis. Mr. 
J. Guzinskui ir' Mr. J. žiekui 
iš Waukegan, III., Mrs. ir Mr. 
P. Malelams, Mrs. ir Mr. St. 
Rusteiniams, Leo Klimavičių 
šeimynai, Alex Miller, Mrs. ir 
Mr. F. Platkauskams. Ačiū pp. 
Chas. Zemeckaftte'ir jų sūnų or
kestrui ir Mrs'. ir’Mr. Sakalau
skams.

Reiškiame giliausią padėką 
Mr. ir Mrs. Alek Petrauskams 
už suteikimą gražaus bukieto. 
Pagalinus, ačiūokugabiam ban
keto toastmasteriui Kazimierui 
Kriščiūnui. ' I

žodžiu sakant, ačiū visiems 
musų banketą j dalyvavusiems. 
Mes jūsų niekada neužmiršime 
už jūsų draugišką sąjaušiną. \

Simonas, Barbora ir sūnūs 
Frank Gelžin.

Pensijon Išeina 
Garsus Policistas

Iš Cragin nuovados pensijon 
išeina 63 metų sulaukęs policis
tas, Murty Cornyn, 4039 Di-

|=Mabio=
Gražios daines, nauji juo

kai, smagi muzika, įvai
renybes.

Šiandien, antradieni, 7-tą 
valandą vakare radio klau
sytojams bus smagu ir įdo
mu praleisti gražią valandė
lę prie radio ir pasiklausyti 
“Peoples” reguliario antra
dienio programo.

Šiandien programas bus 
gražus ir įvairus.

Susidės iš naujų numerių, 
kuriuos išpildys žymus ra
dio talentai. Taigi, nepa
mirškite užsistatyti radio ir 
pasiklausyti. —Rep. xxx

Gavo antrą paplūdimą
Apie pietus l’gonio kalba 

pradėjo gerėti ir kairiąją ranką 
pradėjo kilnoti, bet neilgai.

Atidaro Ranka 
Melrose Parke

Turi $1,500,000 Depozitų.
MELROSE PARK, III. — Po 

10 metų, Melrose Parkas galiau 
vėl susilaukia banko, Melrose 
Park National Bank, kuris šeš
tadienį bus (atidarytas prie 
Broadway ir Main gatvių.

Bankas nėra naujas. Jis iki- 
šiol veikė Bellwoode, po vardu 
Bellwood State Bank. Kapitalo 
perorganizuota įstaigi/ turi 
$100,000, $27,500 rezervo ir.alpie 
$1,500,000 depozitų.

Jo viršininkai yra William F. 
Boeger, prezidentas, ir Arthur 
Messenbrink, kasierius.

Sunkiai Susirgęs 
Antanas Kondrotas 
Pamažu Taisosi

Atgavo kalbą, pakelia koją

ir uolus darbuotojas. Nėra pra
leidęs nei vieno susirinkimo ar 
parengimo. Linkiu drg. Kon- 
d rot u i kuogreičiausia pasvekti.

Prievakarėje kraujo paplūdi
mas pasikartojo antru kartu ir 
ligonį suparaližiavo dar labiau. 
Kalba beveik pasidarė nesu
prantama, kas, be abejonės, pa
darė šeimoje didel.’o nusimini
mo. Su skuba tuojau pašaukė 
gydytoją atgal. “Gyvastis pavo
juje... į ligonbulį”, gydytojas 
trumpai pareiškė.

Jau sugrįžo iš ligonbučlo
Drg. Kondrotas išbuvo ligon- 

buty 10 dienų. Kalba truputį 
pasitaisė ir kairioji koja jau 
pradėjo trūkčioti. Dr. Dundu
lis pavėlina ligoniui grįžti na
mo su išlyga, kad ligonis butų 
prižiūrimas dideliu atsargumu 
ir patogumais. Jau beveik sa
vaite laiko kaip ligoms namie. 
Kalba visai pasitaisė ir kairioji 
koja ir visa šlaunis jau pake- 
liojama, bet kairiosios rankos 
dar nepakelia.

Gerame upe
Šiuo tarpu ligonis gana ge

rai nusiteikęs ir turi stiprų pa
sitikėjimą, kad pastaisys. Pa
gal gydytojo nuomonę, ligonis 
daro patenkinantį progresą, ge
riau negu tikėtasi.

Drg. Kondrotas yra senas 
naujienietis ir naujagadinietis

Lankytojas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KITI LIETUVI AI D AKTĄRAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai.________  
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So, California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Washington bulvaras, prie U.S. 
20, netoli Elgino;

29 m. Edward Little, ir
15 m. Mary Whitta'ker, abu 

iš St. Louis, Mo., prie U. S. 66 
ir 47th st., Lyons.

Suėmė “pabėgėlį ’
Prie 51-mos ir Ashland avė. 

21 metų Andrew Kolodziejski, 
4707 S. Bishop street, įvažiavo
į stovintį automobilį. Nusigan
dęs, jisai greitai nuvažiavo ban
dydamas pabėgti, o antros ma
šinos keleiviai pradėjo jį vytis.

ckens avenue. Jisai yra gavęs 
šešis pagyrimus už drąsą tar
nyboje.

Laimėjo Teniso
Rungtynes

KALAMAZOO, Mich. — Jau
nas tenisistas iš San Francisco, 
Cal., Harry Likas, laimėjo Wes- 
tern Junior teniso turnyrą, su-

Liepos 14-tą dieną anksti ry
tą apie 3-čią valandą drg. An
tanas Kondrotas, 5140 South 
Neenah Avė., gavo staigų krau
jo paplūdimą ant smegenų, dė
lei ko visa kairioji pusė tapo 
suparaližiuota. Tuojau tapo pa
šauktas gydytojas, Dr. T. Dun
dulis, kuris pareiškė, kad pa
plūdimas neatrodo perdaug 
smarkus ir reikia manyti, kad 
paraližiuota kūno dalis turėtų 
į trumpą laiką pradėti taisytis, 
jeigu kraujo paplūdimas iš 
naujo nepasikartos, kas dažnai 
pasireiškia.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Tel. VIRginia 6936 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
X GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nūn 6—8:30 vai. vakaro. 
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 fSTREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7339
Namų telefonas Brunswick 9597

pliekdamas oponentą Jack Tun- 
nell, iš Los Angeles, 2-6, 6-2, 
6-0, 6-4. r

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas

NAUJIENOS

—$8.00.
NAUJI] MiWMS—pinigui siųskite Nuo antrašui

NAUJIENOS pirmai Ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.

NAUJIENOS turi savo korespondentui vliubie 
Amerikos miestuose Ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda valiausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE raaita necensuruotų žinių ii Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj Ir Europoje

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

DR. MARGERIS {
3325 So. Halsted St. i 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
V AT, A AinoS1 nuo 10 ryto *ki n v«k 
Seredoms nuo pietų, o Nedėlioj 

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

pirma.
1712 South Ashland Av,

Phone YARDS 137S

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
QYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIK OL’TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464S 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. Z. VEŽEI,TS
DENTI8TA8

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 9994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pi#*t. 7 iki 8 vai. NM. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 

Nedėtomis pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tat—Hyde Park 3395
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Antrai, rugpiųčip o, 1941

DOROVĖS PAMATU TURI BŪTI NE 
PRIETARAI, BET TIESA

ATEITIES IŠRA
DIMAI

Jjluo ąm^ių visų laiką kilnios 
ir (įidžlos žmonių pastangos yfa 
dedamuos tiesai ieškoti ir pažin
ti. I£as yra toji tiesa ir ką ji 
duoda žpąogpi, kad jis tąip at
kakliai prie jos veržiasi? Tiesa 
mes vadiname realų, atitinkantį 
tikrenybei pažinimą, teisingą a- 
pie ką nors sužinojimą. Jei 
žmogus visą, pasaulį (gyvi ir tnę- 
gyv. 'gamtą) realiai pažintu, 
viską apie jį sužinotų, tuomet 
butų ne tik neįsivąUduojąmai 
galingas ir turtingas, bet ir auk
štai dorovingas. Todėl, sąmo
ningai nesąmoningai žmogus, 
nujausdamas, kad tięsos pažini
me randasi jo galybė ir gerove,
— siekia kuo daugiausia žinoti 
apie pasaulį ir jo santvarkos 
dėsnius.

Kuo toliau žmogus nueina 
tiesos pažinimo keliu, tuo jis 
daugiau nutolsta nuo savo pro
tėvio urvinio žmogaus, kartu jo 
gyvenimas pasidaro tvirtesnis 
ir kūryba sąmoningesnė bei di
dingesnė. Šia prasme, galima 
sakyti, kad tiesa yra žmogaus 
gyvenimo pamatas: visos žmo
gaus gyvenimo bei veikimo sry- 
tys — vienos mažiau, kitos dau
giau — remiasi tiesos pažinimu, 
arba, kitaip sakant, mokslu.

Juo toliau į praeitį, juo ma
žiau .žmonės pažino tiesų, tuo 
žmonių gyvenimas buvo skur
desnis ir jų kūryba, veikimas
— primityviškesnis. Tada vie
toj tiesos, visose žmogaus gy
venimo srityse daugiau vyravo 
prietarai. Kad javai geriau de
rėtų, buvo daug meldžiamasi, 
dievams aukojama, laukai šven
tinami, kad karvės daugiau pie
no duotų — smilkomos nuo ap-

buvo varomos piktos dvasios. 
Užtat ir pažanga seniau ėjo vė
žio žingsniu.

Bet prieš kiek laiko, po dide
lių pastangų, žmogaus, protpi 
pavyko atidengti daug svarbpi 
tiesų gąmtojs mokslų srityje ir 
tos tiesos sudavė skaudu smū
gį prietarams ir juos išstūmė iš 
vyraujančios padėties, ^uo to 
laiko sparčiai pradėjo ąugtį vi
soks mokslas, bendrai, kultuvą 
ir pražydo civijizaciją. Pąbąr 
ūkininkas, kad javai geriau de
rėtų, kaskart vis daugiau remia
si tiesa apie gamtą, žemę, au
galų ypaįybęs, jiems augti rei
kalingas sąlygas ir tuo remia
masis jis jau nebe maldomis, 
bet sąmoningu darbu stengiasi 
sudaryti augalui augti geresnęs 
sąlygas. Kad karvė daugiau pie
no duotų, jis jau nebesmilko, 
bet stengiasi pažinti tięsą apie 
karvę ir pašarus. Gydytojas li
gonį gydo nebe piktų dvasių 
varymu, bet remdamasis tiesa 
apie žmogaus kūną ir jo siisir-

žmonių sukurta daugiausia re
miantis pažinta tiesa apie fizi
kų, mechaniką ir kitus gaęntos 
dėsnius. Tik viena, labiausiai 
svąrbi ir apleistą ^mogąus gy
venimo sritis — tai dorovę. Ji 
ir šiandien — vietoj to, kąd bu
tų statoiųa ant tvirto gamtos ir 
gyveninio dęsnių pažinimo, pa
mato — dar tebeskęsta prįętąrų 
dumbluose.

a. g Gėlės Mylintiems

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

l'hone 1.AFA1ETTE 5800

gaus turtingo ir galingo, taip jie 
jo nepadarys nei dorovingo.

žmonių dorovei paramos rei
kia ieškoti vien tiesoje, o ne 
prietaruose. Juo daugiau žmo
nės pažins tiesų apie pasaulį, 
gamtą, gyvenimą, ypač apie vi
suomenini, socialinį žmpnių su
gyvenimą;’ tuo 'jie bus ^arčiati 
prie sąmoningo įsitikinimo, 'kad 
jų’dorovė yra reikalinga pasau
lio ir jų pačių išganymui; kad 
nedorus savo veiksmus arba I

“Prieš išpądęją, trokštantį 
išrasti ką nors n^ują, sjovi 
plati, beį dąr nwąi ištirtą 
ejpktrocheniijos sritis, šinątąi 
naujų gaminių ir išradingų, 
anksčiau visiškai negalimų, 
dabar lengvai įvykdomi , elek
tros ir chemijos jėgų sukpm- 
binavimo dėka.M 

» ...................................f

šiuos žodžius pasakė Ąme- 
rikos Kolumbijos universiteto 
chemijos profesorius Finkaįs. 
Kalbėdamas su vienu Ameri
kos žurnalistu, Finkas palietė 
kai kuriuos uždavinius, sto- • r <
vinčius, jo manymu, prięš 
elektrochemiją.

Štai svarbesnieji tų uždavi
nių.

Kova s u Korrozija.
Pasaulis pagamina geležies 

ir plieno daugiau, negu visų 
kitų metalų, paimtų drauge. 
Kiekvienam 100 tonų geležies, 
tenka tik 2 tonos vario, o juk 
varis užima antrąją vietą rei
kalingiausių žmogui metalų 
tarpe. Bet geležis ir plienas 
rūdija. Rūdija tiltai, bokštai, 
išyrą vamzdžiai, plieninė ka
belio apsauga. Išgelbėti geležį 
nuo rūdijimo — reiškia pa
daryti perversmą technikoj. 
Geležis rūdija dėl elektroche
minio proceso. IPanaikinę jį, 
mes panaikinsim ir rūdijimų. 
Jau ir dabar šioj srity atsiek
ta didelių laimėjimų. Tačiau 
pigus ir tikras kovos su kor
rozija bųdas visose galimybė
se be jokios išimties dar nesu
rastas.

Elektros Apšvietimas.
Elektrines lemputės, degan

čios musų butuosę, turi ypa
tingai mažą naudingo veikimo 
koeficientą— mažiau 10 nuo-

suyar- 
_ i. prą- 'M 
mkl i

di li r ’ li 1O Hiunėiam'dėtės

Dalis *' 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
Ir Pagrabams 

3316 So. Balsted Street
Tel. YARDS 730R

PĄULINA JURGAITIENE, 
(po pirmu vyru Gulbinienė, 

po tėvais Mečaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 4 d., 11 vai. ryto, 1941 
m., girpus Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap., ’ Gaidėnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 49 
njetus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Andriejų, dukterį ' Kot
ryną Gulbinas, anūkus: Ed- 
wardą, Antaną ir Lųcille 
Yankauskus, Valeriją Gulbi
nas, 'Juozapą, Robertą, Cla- 
rence ir Kotryną Nažinskus, 
2 pusbrolius.' Vincentą ' ir 
Stanislovą Mečus, 3 pusse
seres: Kazimierą Shadbarie- 
nę, Pauliną Saunorienę, Pau
liną Budžienę, sesers dukte
ris: Sofiją Piliponienę ir Oną 
Aleksiunienę, jų šeimas ir ki
tas gimines Amerikoj, sesers 
sūnų Kunigą Stasį Bartkų 
Italijoj, Lietuvoj sesen An
taniną Bartkienę ir gimines.

Priklausė prie Trėtipinkų 
Apaštalystės Maldos ir Cath- 
olic Order of Foresters.

Kūnas pašarvotas 7043 So. 
Artesian Avė., Tel. Hemldck 
8124.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 7 d., 8:30 v. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a .a. Paulino? Yurgai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: ..Vyras, 
Duktė, Anūkai, Pusbroliai,

lips, Tel. YAHDS 4908. '

ine pasaulyje; kad neteisingai 
gyvendaiųi žmonės patys save 
žudo — yra savižudžiai. Kadą 
tą visą žmonės supras, tada ją 
nedorovė sugrius iš pagrindų, 6 
kartu išnyks ir daugumas tų 
negerovių, kurios dabar paeiną 
nuo žmonių nedoringumo. Juk 
šiandien pasaulis kenčia ne dėl 
to, kad neturtingas, bet dėl to, 
kad nedorovingas.

Todėl, kad pasaulis liktų. 
ringesnis, reikia ^moųęs ne vel
niais ir pragaru, gąsdinti, bet re
miantis tiesa — tęisingu visuo
meninio gyvenimo dėsnių paži
nimu. — įrodinėti, kad iš tikrų
jų žmogus nedoras yra pats saą 
negeras; kad nedoru budu žmo
gaus, rudos, laimėti materiali
niai turtai yra aiškus, jo žmo
niškumo pralaimėjimai, kad ię 
tie materialiniai laimėjimai, tilę 
rodos, kad laimėjimai, o iš tik
rųjų nieko panašaus, nes koks 
žmogus —■ tokia žmonija, o ko
kia žmonija — toks ir atskiro 
žmogaus gyvenimas.

Per nedorus darbus praturtė
ję turi prisiminti, kad jei ne
būtų panašių, kaip jie, — kad 
nebūtų plėšikų, vagių, žmogžu
džių, įvairaus plauko išnaudoto
jų, karų kėlėjų — tuokart žmo
nija šimteriopai butą turtinges
nė ir laimingesnė, tada ir jiems, 
kaipo žmonijos dalelei, butų 
tęisętai dąugįau tekę, nęgu da
bar kąd neteisėtais tyudąig įsi
giję t^ri.*Tuo atveju jie butų 
turęję dvasioj rąmumą ir ląis- 
vi, neslegiama širdipiį butų ga
lėję džiapgfįs ir grožėtis gąųitą 
ir gyvęniuiu, o dabar prie tur
tų prisirišę turi drebėti dėl ją 
ir sayp. litiięio, dėl netįkrps sa
vų padėties, nes ąųt netęįsmgą- 
inp pąmąto. nieko ųėra pasto- 
vąus: grįuva įmonių, tautų ir 
valstybių gyveųjmąį. ,

koef ięięntą 
šiščiųf elęktyoęūergijos s 
toj ariją šviesai, o 90 nuo š. 
žūva

Tuo tarpų mąžas yųfe^ęĮįįįs 
—jonyąbąlis — duoda šyįęsą 
su dąųg didęspių nąųdįųgųipd, 
suvartojimų koęfięįeųtų — 
daugiau 90. nųoš.l

Ateįtięs lempų ręikįą jdįKl?- 
dinti pągųl tą ųrĮncįyų, k^is 
yra jonvabalio švitėjimo pa
grinde J svies,ą turi būti “žaį-

'■ v ‘....... ■ 11

^ies^ąi,
Kotrolevskįo išręstas ęlej^t- 

rofiliras, sugeriąs durnus, ga
rus i£ dųĮkesA
vartoJ.ąjųąs Yįsųų»e pųęąųly- 
je._ Fiųko lųąųyųių, ręjjpų, pa
lyginai, tik nędidęlio ^io išju
di m o, p a tib ubnimo, kad butų 
galinga ęjektros pagajli.a val
dyti lietų. Lietus, kai jis ne
reikalingas mieste, sutiktų ne
peržengiamą elektros užtvarą, 
priverčiančią debesis išsiljęti 
ant p^j.ępųįes.čįo sO<įų ir jaukų'. 
Tuo jplęsjąi
lietaus ^įdaromų nųoųįųK

ros mygtuko pąąęąppimų pr 
('lėk t ros srove, veikianti dir
vų ir augalus, ateityje įgalins 
įkUrltį peĮtoJi pieštų 
kuriupčę ąugs yiąįąs — pra
dedant obuoliais ir pąigiąnt 
ananųsąis. ĮJus »ęręiį:ąliugaananasais. Bus į 
vaisiijs ir gąbęniiiA
vieno šąliĮęs te^įę į •’§is-
tcnialinis tyrimas elektros
srovės jtąteŠ J Wy§-
lių ir sucįaryiną, tei

žmoguj. 90 puoš- ęųeygijps nu
eina niekais deginant kurą. 
Sųųlęs šviesa yrą neišsębim- 
mas energijos šąįtinis. Tąčiąu 
tiesioginis šaules spindulių 
energijos vartojimas yra dąr 
mažai tęįųianomąs dėl apa
ratų netobulumo. ’Į'inkiąmiąu- 
sias būdas naudotis saulės 
spindulių eųęrgija yrą paver- 
čjant juos elektros energijų. 
Jąu (įąbąr yęą įtaigai, įgaliną 
ta| padaryti— tai fotoęįemen- 
tai.
. ■ - # .... K

Fotoelementai, vadinami 
ventiliniais, betarpiškai pą- 
verčia šviesos spindulių ener
giją elektrine energija.

Ventiliniai fotoelementai 
yra paprasčiausi. Juos gamin
dami, pavyzdžiui, įkaitina va
rinę plokštelę i (ant > Bunzeno 
kaitintųvėlio), kąd plokštelės 
payįršįus pasidengtų labai 
plonu vario rūgšties sluoks
neliu. Rūgštis paliekama tik 
vienoje plokštelės pusėje. Po 
to vario rūgšties papirvius ap
dengiamas aiikso, platinos ar 
sidabro sluoksneliu. Šitų me
talų sluoksnis turi būti tiek 
skaitdrus, kad galėtų praleisti 
įaulgs spindulius. Viršutinio 
sluoksnio paskirtis — sudaryki 
elektrodą, gaunantį elektrinę 
sro^ę iš rūgšties paviršiaus. 
Prie sidabro, aukso ar plati
nos sluoksnio, gulinčio ant 
rūgšties, prijungia vieną lai
dą, antrąjį laidą sujungia su 
apatine varinės plokštelės pu
se.

Kai į vario rūgštį krinta 
saulės spinduliai, tarp laidų 
pasireiškia srovą, kol kas, de
ja, pastebima tik tam tikrais 
matavimo prietaisais. 1 «

Tokiu budu ventiliniai foto 
elementai gali betarpiškai nau
doti saulėSs spindulių energiją. 
Tačiau jų nąųdwgo veikimo ko- 
ęfjęęųtąs darjabąi Będideįjs.

pręf. piųkąs tvirlipą,
J i c a b c j o linai. 1; a Le i s laikas, kai 
pagerintos konstrukcijos fp- 
tpeįęmepluą ^latys ąht namu 
stogų. Tie1 ■ f o loclcmen ta i ■ ap
rūpins nemokama energija 

! ^ęktro^ Šaldytuvus, projsus,
krosnis, - dulkių siurblius ir 
Pidęsnėg em’gįjbs gauti iš. jų 
kpį įas &
įpie namų Apyvokos įrankiai 
šiąpdien reikalauja milžiniš
ko energijoj

Ąųk^ąs iš Jurų Vandens.
Gavimas aukso iš jurų van

dens yra prokUrnp, l<urią mp- 
kslininkai jau ilgą eilę 'metų 
stengiasi išspręsti. Didžiausius 
sųp^upiųsi sudaro tąi, kąd

PP^sti ąpt, 
p^igiaipų ęlėktrpęįų, nes sp-

yęą
Prof. Finkūi pavyko nuga

lėti šią kliūtį, siikapt katodą 
did,elių gręičip: sipąrkial pę- 
^į,sukant kalpdųi spjpą^ą 
šarminės pieneles storumas.

IProf. Finjęp. kątędas pa-

Odelių suka7 elę^liro-,
paotorąs. Driskas turi 5 epą. 
diametrų 4pro apsisu
kimų per minutę, pątąlpinęs 
4i^kų l .3% druskos tirpipį, 
dukiptį -mg.' ąųksp*

pplęMo dąKfean sąyo 
aparatą. Per pusę valandos 
daugiau kįW l ' apk^P su~ 
tO® 'M Tpčįųu pats 
prof. fip^ps pripąžįsta, kad 
viltis iš traukti iš jurų dugno

ęeikią Šįųi

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo 
Pareiškimas

Dėl “Vilnie®’- šmeižimų.
Męs, Amerikos Lietuviu Pi

liečių KĮįųbo (lŽ-tąm, Wąrdę) 
valdybos nąrįai,’ pįldydami na
rių nutarimą, padarytą liepos 
20 d., susirinkime, pareiškiame 
sekamą;

Birželio 17 d., “Vilnyje” til
po korespondenciją apie Kljubų, 
kurią pasirašo “Girdėjęs“. Ko
respondencijos pareiškimai yra 
perdėm netiesą. Męs nežinom 
ar korespondentas
rųšė tįk kai ką nugirdęs ir ne
patyręs faktų, ąrbų nežinojo ką 
rašo, ariją tįksjiąi popąjo Kljų- 
bą apšmeižti.

Jisai sako, kad Kiiubo val
dyba esanti Nąuj.ieniečių kon-

procedūrą tįpį;ą
sųsiųr-

elementus.

nelolimoje ateityj c bus ■ jgy 
vendi^į^.

Spindulių Eencyijos

Pat^ 
ba, nę 
spin 
energiją ir stengiasi , sprąsti 
būdą jŠtrauįkti auk^ą jurų 
vandens.

Vandens 
anglis?’ — 
energijos,

jėga — “baltasis 
gali duoti tik 10% 
būtinai reikalingos

I .

Skelbimai Naujienos^ " 
■duoda naudą dėlto;n 
kad' pačios .Naujienos - 
yra naudingos.

B* ESI ■ I

CLASSIFIED ADS.
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
GERA 65 AKRŲ FARMA. Įvai

rių rųšių vaisiai, taipgi mari pit. 
^lęktrą galima gauti. Pigiai, $3,500, 
jeigu bus parduota tuojau. 100 
mylių, nuo Chicagos. W. S. Van 
Jftarlingeh, Route 1, Bris tol, Ind.

HELP WANTED—MALĖ •
parbinin.kų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS prie 
namo, mokestis gera, darbas ant 
visados, 3464 So. Halsted St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui. Būti vietoj 5% die
nų. $10.00.\9008 So. Cicero Avė., 
0AKlawn 683.

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA. Paimti 
pilną priežiūrą. Turi virti. 4 suau
gę samdomi. OAKland 4794.

REIKALINGI VAIKYNAI, šva
riai atrodą. Amžius 17 iki 21. 

329 West 18th St. Mr. Wilkin.

REIKALINGAS GERAS bučeris, 
Girdėjęs“ suprantantis gerai anglų kalbą. 

6002 So. State Street, 
WENtworth 0612.

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RYS. Geras darbas ant visados.

2009 So. Halsted St.

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.

SCHOOLS AND INŠTRUCTiONS
Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo liuoslaikį.

Mokėkit laikui bėgant.
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCkwell 7176.

REIKALINGI STALIORIAI ir 
pagelbininkai. Ateikit į darbą

land ir Fullerton Avęnue.
■ t

•»* . . . k | pagciMiiuiiaai. £ uaiucj
Tas neatitinka tikrcny-i2267 Clybourn Avė. Randasi Ash- 

’ < ’ * ' < \ t _ .« y-. . « . .
bei. Kliubas yra nepartinė orga
nizacija, ir niekas kitas jo ne
kontroliuoja, kaip kliubo nariai 
susirinkimuose ir rinkdami val
dybas ;

J<orespondęntas sako, kad

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

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

arba tiesiog “pavogta“ $100. 
Tas yra netiesa.

Faktai tokie: komisija nesą- 
sitaikė savo raporte. Tas toli 
gražu nereiškia kad įvyko “va
gystė“ arba kad toks nesusitą- 
rimas “vagystę“ įrodo. Nariai 
pareikalavo, kad komisija iš 
naujo sueitų ir sudarytų aiškų 
raportą ateinančiam, susirinki
mui. Nariai pasiuntė kliubo teį- 
sėją dalyką stebėti. Sekančiame 
susirinkime raportas buvo pa
duotas, jis buvo pilnas, paten
kinantis ir jokių netikslumų nę- 
parode.

Netiesą “Vilnis" paskelbė a- 
pię p. Jąl<ąyičiąųs ęc^gnaciją. 

‘Jisąį p.ąd.ąvč rczigiĮaęiją, bet ji 
išbuvo prįin^tą,;‘J^ą įrodė balsa- 
.yimąj; įr< p.ujakąvičius i'czigna- 
ęiją ĮslęaųivČl ‘ ;

Kliubo nariai, mąlycĮanii ne
tiesą, kurią paskelbė ‘‘Vilnis” 

■ąųfąrė paskelbti šį pąrciškiiną 
yisuosę iiikraščiuose.

Charles Šova, Pirmininkas .• \ 't . ■ *•' i* i • i
Pąu| J. Petraitis, paštininkas

SUSIRINKIMAI
ASSOCIATION OF LITHUA- 

NIAN PROPERTY OWNERS mėn. 
susirinkimas įvyks trečiadienį, rug
pjūčio 6 d., 7:30 vai. vak., Chica- 
gos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted st. Sus-mas yra svarbus, todėl 
nariai namų savininkai privalote 
būtinai atsilankyti, o kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, pasirūpin
kite apsimokėti.

—S. Kunevičius, rast.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BIZNIO NUOSAVYBĖ.
2 flatai, svetainė ir taverna prie 

42nd ir Kedzie, arti Crane Co. 
vartų. Namas yra 12 metų senu
mo, labai geram stovy. Kreipkitės 
4336 Archer Avė. Chas Frenzel. 
LAFayette 2871.

PARDAVIMUI DJ£L 1 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.

14u8 W. 15th St.

SLA 238 BRIGHTON PARKO 
KUOPOS mėn. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 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.

—F. T. Puteikis, sekr.

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

729 W. 19th St.

delis sporto mėgėjas ir jau ke
li pietai užlaiko minkštos bolės,

TAVERNA PARDAVIMUI iš prie
žasties kitokių reikalų. Naujai de
koruota —- perinodeliuota. Išmokė
jimai. Normai 0083.

Draugai Pagerbė 
Jaunavedžius 
N. Tumavick’us

Aprengę Gružių Priimtuves.
i CICERO. — (Kiek anksčiau 
“Nųųjięųose’’ buvo rašyta, kad 
ųp^yųdė ądv. N()rbęjrtps Tuma- 
yįcle ir p-lė Alięę Vądek. Ves
tuvės buvo tylios dėl Mrs. Tu- 
mavick’ienės tėvelio mirties. 
Tuoj po vestuvių ceremonijų 
,jąųnąvęc|žiąj išyąžįayo porai sa
vaičių atostogų.

Dalyvavo 100,

f ir j°
netrukus

'ftstuves, ir pasi- 
fe® j# $ a tosto,-

W O > A?me* Da’ 
^yyąyo, ąpię 100 ^ipopių, vien 
jyyrąA, pąsįi’odč tiktai
yęjjąu. veįęjiąs Tcny

■Įį>Utiį lite ir į Ėįųossybės audi- 
^aį)»r uęįiity atosto- 

gų laikus, ir jeigu daugelis jau- 
VyifH u.ębutų i0įe ’ąrmijon. 

i ’.W vaišių, kortų ir
LmM i CTM'fl'Uygs atėjo ir 3 

ę# Pr- stonc 
K- jaunoji
w nukr°- 

immir sve- 
9- Wl«" Paaa- 

Ium rlbą-po 
bran’ 

glbs rųŠies MixmAsier.į dovaną 
pr|pp,ląv<ė|ps. ąlmįnįbi.

s Sporto, Mėgėjas.
< Tai buvo dovana nuo sporti

ninkų,. kurieMošią ądv. Tumą- 
vick’o komandose. Jisai yra di-

jjos pasižymėjo ne lik Cicero, 
bet per 2 kartus laimėjo Chica- 
gos mieste ir vidurvakarinių 
valstijų čampionalą (1910).

Pp. Tųmavick’ai pasakė kal
beles, dėkodami susirinkusiems 
už vaišes ir dovanas, ir tada vėl 
visį grįžo linksmintis — iki 5

Rengėjai buvo Tony Wallan 
(NValanchauskas), M. Swibas ir 
I)r. J. B. Stone.

Nužudė už du 
Centu

Svetys

strect

Bervvyne.

Greitam
2520. 1739 So. Halsted St.

COCKTAIL BAR 
Dailiai įrengtas. Išdirbtas biznis 
ant gaivios kryžkelės, 
pa&avimui kainą žema.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NAMAS NORTH WEST SIDĖJ.
Didelei šeimynai. 8 kambariai. 
Kaštavo $17,000. Parsiduoda $7,200. 
Savininkas. 2533 N. Bernard St.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namu 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITE & (X).

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4633 S. Ashland Avę
Tel. YARDS 1001.

Ties 2000 Van Bui-eii 
policija suėnič 31 metų 
gietį Niek Perri, nuo 826* So. 
Wabash avenue. Jisai prisipa
žino, kad balandžio 25 d. nu- 

krautuvininką Carnielo 
gyvenusį adresu 3341 

street. Belošdami 
jie susiginčijo

šovė
Rinaldi,

dėlkortomis 
dviejų centą.

Hull Sugrįžo Prie 
Tiesioginių 
Pareigų

WASHINGTON, rugp. 4. — 
Po mėnesio poilsio, kurį paėmė 
gydytojų liepiamas, vakar prie 
pareigų sugrįžo Cordell Hull, 
Valstybės Sekretorius. Jo pa
reigas ėjo jo asistentas Sumner 
Welles.

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro JJ16 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice- 
roj, Bervvyne, Riverdale ir Lawn- 
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN 0. 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
FINANCE AND LOANS 

Finansai ir Paskolos

AR JIESKAI 
DARBO?

NAUJIĖNAS|
s———IR TEI^IYK SKILTIS—-------- A

"REIKIA DmiNW
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS 
i L ’ l 4

1789 Sontb Balsled Slreei, CBICIGO.ILL

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokejimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Germak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00. , i.;..........  tll ,
VVHOLESALE FURNITURĘ 

Rakandai ir Įtaisaipardavimųj
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo f0 
iki 60%l Mes pristatome bite kūr. 
Pašaukite ar rašykite dęl daugiau 
informacijų. Vien tik nąęionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus/ 

ALIŠAUSKAS, SUNŪS. ~ 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, m. TeL REPublic 10*1
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$222,929 AUKŠČIAUSIA METINE ALGA 
ILLINOIS VALSTIJOJE

Daugelis gauna nuo $75,000 iki $200,000

Washingtono iždo departa
mentas skelbia, kad aukščiau
sia alga Illinois valstijoje perei
tais fiskaliais metais buvo 
$222,929. Ją gavo C. S. Woll- 
man, viršininkas Hales and 
Hunter Company.

Aukštas algas gauna dauge
lis viršininkų ir kitose biznio 
įstaigose. Žemiau seka jų sąra
šas.

$482,820 aukšč. Amerikoje
(Pirma paduodamas firmos 

vardas, tada viršininkų)
(Aukščiausia reguliarė alga 

Amerikoje yra $482,820. Ją 
gauna filmų aktorius Gary 
Cooper).

Blackett-Sample-Huinmert, 
Ine., J. Sample ........... $105,000

H. Blackett ..............  105,000
E. Hummert ........... 119,343

Borg-Varner Corp.
R1 Irigersoll ............... 99,462
C. S. Davis ............... 95,874
G. W. Borg ..............  84,669
J. Sinipson .............. 84,400

Jewel Tea Co., Ine.
M. Karker .................. 97,491

Lady Esther, Ltd.
S. Busiel ..................  96,000

A. Busiel .................. 96,000
Lord & Thomas, Ine.

D. Franciseo ........... 102 536
S. R. Coons ........... 109,536

Marš Incorporated
Mrs. E. Marš ........... 120,000

Miami Corp.
Erminger Jr.............. 75,400

W. H. Mlner, Ine.
A. Withall ............... 98,958

Montgomery Ward & Co., Ine.
S. Avery ..................  100,350
R. Fogler .............. 112,850
E. Folsom ................... 75,349

Morton Salt Co.
D. Peterkin ............... 75,165

Darbo Federacija 
Prašalino Seną 
Viršininką 

L

Kaltinamas Sėbravimu Su 
Prašalintu Caldvvell

99 balsais prieš 36 Chicagos 
darbo federacija prašalino iš 
egzekutyvio komiteto seną Chi- 
cagos unijistą Charles F. Wills. 
Nutarimas jį prašalinti buvo 
padarytas ilgame Federacijos 
mitinge, kuris įvyko sekmadie
ni Muzikų salėje, 175. West 
VVashington. Wills taipgi užėmė 
Federacijos laikraščio, ”News” 
biznio vedėjo vietą.

Caldvvell Kaltinamas 
Išeikvojimu

Wills buvo apkaltintas sėbra
vimu su Max Caldvvell’u, pra
šalintu Retail Clerks unijos vir
šininku, kuris dabar traukiamas 
teisman už išeikvojimą didelių 
sumų unijos pinigų. Jis arti
mai koperuodavęs su Caldvvell’u 
įvairiuose skymuose, be to, ne
tinkamai atlikdavęs savo parei
gas pačioj Federacijoj. John 
Fitzpatrick, Chicagos Darbo 
Federacijos viršininkas pareiš
kė, kad Wills buvo Floridoje, 
kuomet jis turėjo būti Chica- 
goje prie savo pareigų.

Wills kaltinimus prisiėmė, 
bet prašė Federacijos duoti 
“jam dar vieną progą” pasilik
ti Federacijoje.

Budwit Apie 
Skolas

T0WN OF LAKE. — Wally 
J. Budvvit, savininkas Budvvit’š 
Radio Service, ad. 4644 South 
Paulina Street, skelbia, lęad ji
sai “atsako tiktai už tas sko
las, kurias pats užtrauks”.

Už finansinius susitarimus, 
kuriuos jo vardu padarys kiti 
asmenys, jisai neima atsakomy
bės.

Brink’s Incorporated
E. Allen ...................... 85,119
J. D. Allen  ............. 85,119

The Čelo*ex Corp.
S. Goldberg ........... 120,000

Chicago Rctopint Co.
'A. B. Geiger .............. 88,945
Continental Illinois National

Bank and Trust Co. of 
Chicago

W. Cummings ....... 100,000
Crane Co.

C. B. Nolte ............... 80,550
R. R. Donnnelly & Sons Co.
G. G. Litttell ........... 121,680

Fairbanks, Morse & Co.
R. H. Morse........... 115,728

Hales & Hunter Co.
C. S. Woolman ....... 222,929
Household Finance Corp.

B. Henderson ........... 125,031
Nevvs Syndicate Co., Ine.

R. C. Hollise ........... 110,205
F. M. Flynn ........... 110,205
M. Annenberg ....... 110,205
R. T. Wilken ........... 76,621

Northwestern Eng’neering Co.
L. E. Houston ....... 100,000

The Pepsodent Co.
K. G. Smith ........... 143,780

J. P. Seeburg Corp.
J. P. Seeburg ........... 91,011
N. M. Seeburg ........... 78,603
H. T. Roberts ........... 82,830

A. E. Staley Manufacturing Co.
A. E. Staley ........... 115,443
Standard Oil Co. (Indiana)
E. G. Seubert ........... 109,999

Standard Railway Eųuipment 
Co. 

A. A. Frank ........ 137,000
i D. R. Arnold .........  101,666

Tribūne Co.
L. H. Rose ............... 100,000
W. MacFarlane ....... 111,419

Chicago Stock Yards Co.
F. H., Prince .......... 100,000

Daug Lietuvių 
Dainininkų 12-tam 
Chi. Konkurse
Rinkimai Įvyksta šią Savaitę

šių metų Chicagoland Music 
Festival konkurse yra daug 
daugiau lietuvių konkursantų 
negu praeityje. Beveik kiekvie
noj konkurso balso sekcijoje 
yra po kelis lietuvius.

Konkursantų rinkimai įvyk
sta šią savaitę, o finalai turbur 
kitos savaitės pradžioje.

Tenorų sekcijoje yra kartą 
jau minėtas Viktoras Benderis. 
Kontraltų sekcijoje užsiregis
travo Genevieve Sauris.

Kiti Konkursantai
Kitose sekcijoje yra: Edward 

A. Globis, Aldona Grigonis, On- 
nalee Luinis, Marie Macarus, 
Sylvia A. Neutout, Ona Skeve- 
riutė, Helen C. Petrik, Boni J.' 
Janulis, Algirdas A. Brazis, Eu- 
genia Lukas, Helen Valančius, 
Irene Aitutis, Anita Navickas 
ir Adeline Zach.

Perims Garsią 
Akių, Ausų
Kliniką

Illinois Universitetas, kuris 
neseniai perėmė Rush medici
nos mokyklą, netrukus perims 
ir pasaulyj pagarsėjusią Illinois 
Eye and Ear Infirmary, 964 
West Adams Street.

Įstaiga gyvuoja nuo 1869 me
tų.

Grįžo Dr. P.
Grigaitis '

IŠ dviejų savaičių atostogų 
sugrįžo Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Vakar jis 
jau buvo prie pareigų.

Uždraudė Varžyti 
Popierio Butelių 
Naudojimą Pienui

......... > —
Federalis apeliacinis teismas 

Chicagoje vakar paskelbė opi
niją, kurioje uždraudžia Chica
gos miesto valdybai varžyti po
pierinių butelių naudojimą pie
nui miesto ribose.
' Miesto valdyba ikišiol atkak

liai laikėsi nusistatymo, kad 
pienui turi būti naudojami tik
tai stiklo buteliai. Popieriniai 
esą “nesveiki”. "

Naujas Lietuvis 
Daktaras Chicagoj -• 
Dr. A. J. Valibus
Atvyko Iš Edwardsvil!e, Pa.
Chicagoje šią savaitę pasto

viai apsigyveno ir ofisą atida
rė Dr. Albertas J. Valibus, ge
rai žinomas Pennsylvania an- 
gliakasyklų distrikto lietuviams.

Ofisą jisai atidaro adr. 2408 
West 63rd Street, o apsigyvens 
ad. 6000 South Campbell Avė. 
Dr. Valibus su šeima yra lai
kinai apsistojęs pas giminai
čius pp. J. Jesulevičius.

Jisai yra vedęs buvusią p. 
Mary A. O’Britis, sesutę’ chir 
cagietės gydytojos Dr. C. O’Bri
tis. Jos k'elę iš Clevelando, bet 
tėvai pp. O’Braičiai dabar irgi 
gyvena Chicagoje.

Baigė U. of P.
Dr. Valibus paeina iš Miners- 

ville, Pa. Medicinos mokslus iš
ėjo garsiam University of Penn
sylvania, Philadelphijoje ir teL

Išradėjas A. J. Haskins rengiasi paleisti ant vandens, Blue upėj, ties Kansas 
City, Mo., plieno ir cemento laivą. Išradėjas teigia, kad šis keistas laivas ope
ruojamas propulsijos principu ir, kad jis galės pabėgti nuo bile kokio submarino.

• Tommy Goodvvin’o kamuoliukas prisirito prie medžio ir. golfininkui, kuris
lošė svarbiam turnyre, atrodė, kad turės priimti vieno mūšio pabaudą, kamuo
liuką atitraukiant taip, kąd galima butų jau lazda užduoti. Bet užėjo golfininkui 
mintis kaip kamuoliukui užduoti ten/-kur jis originaliai “atsigulė”. Paveiksle 
matome j tą išeitį.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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sę praktikiioti gavo 1926 me - 
tais. ,

Edvvardsyillėj jis praktikavo 
apie 15 metų.

, Buvo Leg. Narys
Ten gyvendamas' Dr. Valibus 

atstovavo 5-tą lėgislatyvį dis- 
triktą Pennšylvanijos legislatu- 
roj, buvo 'vėliau Edvvardsville 
Burough mokyklų viršininku ir' 
medikaliu ėgžamiheriu. Buvo 
pirmas lietuvis, išrinktas į le- 
gislaturą Pennsylvanijoje. •

Dr. Valibus priklauso prie 
SLA. ir kitų lietuviškų orga
nizacijų.

Dr. ir p. Vanbai turi dukterį, 
Betty Marie, 13, kuri yra pa
siekusi “sophomore” metų , vi
durinėj mokykloj.

Suėmė Už Bandymą 
Bažnyčią Apiplėšti

TOWN OF LAKE. — St. Mi
elinei katalikų bažnyčioje, 481h 
ir Damen avenue, policija su
ėmė 33į pietų tovvnoflakietį Jo- 
sęph Kovvalski, 4626 S. Honpre 
Street. Jo nuosavybėj policija 
rado ryšulį įnagių plėšimams, 
ir pluoštą raktų. Kowa!ski pri
sipažino, kad jisai norėjęs baž
nyčią apiplėšti.

Jisai kartą jau sėdėjęs ka
lėjime už automobilio vogimą.

Milleriai
Atostogose

Povilas Milleris, Chicagos 
Lietuvių Draugijos sekretorius 
ir . p, Petronella Millerienė da
bar važinėja po šiaurinį Wis- 
consiną ir Michiganą atostogau
dami.* Jie siunčia chicagiečiams 
linkėjimus iš, Fox,, Mich. 

_

“Rummage Sale” 
Fellowship Rūmuose

BRIDGEPORT. — štai ge
rą proga bridgeportietėms pa
rodyti paramą labdaringai įstai
gai, kuri daro daug gero apy
linkės gyventojams, ir pasi
pirkti prieinamai gražių daik
tų- » 

Fellovvship House rūmuose 
831 West 33rd Place, ketvirta
dienį įvyksta “Rummage Sale”, 
kurią rengia Fellovvship House 
Women’s Club.

Durys atdaros nuo 9 vai. ry
to. Bus didelis pasirinkimas 
įvairiausių pirkinių.

A. M.

Tylus 
Vagys

Namiškiams besėdint veran 
do.je, namo priešakyje, vagilia: 
per užpakalines duris įsigavo i 
T. Jeffery namus, 603 W. Di 
vision st., ir išsinešė radio apa
ratą, žiedų, laikrodėlių ir ki
tokio turto už $2,600.

/

Kareivis Lewis 
Negrįš Kareiviauti

—---------- "1~"

Kareivis Frcd Levvis negrįš 
kareiviauti per porą savaičių. 
Atvykęs Chicągon kelioms die
noms iš Fort Custer, Mieli., ji
sai pradėjo lošti kauliukais. 
Lewis .išlošė $17.00.

Nenorėdami su pinigais per
siskirti, Levvis’o oponentai jį 
smarkiai sumušė ir pinigus at
ėmė. Lewis dabar apskričio li
goninėje, kur gulės gana ilgą 
laiką.

Universal Bankas 
“Vis Dar Mokės”

“Baigia feįkvidaciją”
Valstijos auditorius Arthur 

Lueder vėl paskelbė, kad Brir 
dgeporto Universal State Ban
kas vis dar žada išmokėti de- 
pozitoriams apie 5% dividen
dų. Kada — jis nežino.

Bankas jau baigia likvidaci
ją. Išpardavė beveik visą tur
tą ir atmokėjo depozitoriams 
kelis dividendus, bet “dar yra 
kelios smulkmenos, kaip bylos 
dėl nuosavybių, kurias reikia 
užbaigti.”

abi o
•

Ar Norite Progą 
Dalyvauti Radio 
Programe?

Ar mokate imituoti ką nors 
— šunis, kates, kiaules, ar bi
le ką? Ar galite dainuoti? Ar 
mokate švilpti? Nežiūrint ką 
mokate atlikti, Wm. A. Lewis 
lietuviškoji radio valanda kvie
čia jus atsilankyti ir dalyvau
ti šiose programuose ir palink
sminti lietuviškus klausytojus.

Šį vakarą, rugpiučio 5 d., kaip 
7:30 vai. vakare per radio sto
tį WGES, 1390 k., įvyksta an
tradienio “Ar Norite Progą” 
programas. Bus gražios muzi
kos, įvairių pranešimų ir 1.1. 
Pasiklausykite.

Reguliariam vedėjui šių pro
gramų išvykus atostogoms, juos 
dabar veda Adolph Casper.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Pereitos savaitės pabaigoje 
ir šios pradžioje armija pašau
kė šiuos Chicagos lietuvius:

VVilliam G. Novickis, 6821 
South Talman avenue

Vincentas F. Noreika, 7042 
South Talman avenue

Tony J. Katauski, 7156 So. 
Artesian avenue

Edvvard B. Bartz, 6810 So 
Weslern avenue

Bruno B. Yuršis, 10657 So. 
St. Louis avenue

Dominic T. Vaišvillas, 3022 
Lloyd avenue.

Šįryt Laidoja 
Charles Butkų

žuvo Dirbtuvėje
MARQUETTE PARK. — Iš 

koplyčios adresu 7133 South 
Western avenue šįryt laidoja 
mas Charles Butkus, jaunas 
Chicagos lietuvis, kuris pereitą 
savaitę tragingai žuvo dirbtu
vėje.

Po pamaldų St. Adrian baž 
nyčioje (10 v.) bus palaidota^ 
St. Mary kapinėse.

Ve Jonis paliko žmoną Mar- 
garet Anderson Butkuvienę; 
dukterį Lorraine, motiną Marj 
Butkus, ir du brolius, Michae 
ir Alec.

Iškilmingos 
Russell’ų 
Vestuvės

ROSELAND?—"Pereitą šeš- 
tadienį Pipe’o Peace Country 
Clube įvyko iškilmingos vestu
vės jauno RoselanJb lietuvio, 
Charles Russell (Rusecko), 
10059 South State street, ir 
p-Iės Cecelia Schmiedl.

Jaunasis yra ,sūnūs roselan- 
diečių veikėjų, pp. J. Russell’ų.

žinutėje apie šias vestuves 
pereitą šeštadienį buvo paduo
tas klaidingas vardas pp. Rus- 
sell’ų dukters. Turėjo būti pa
sakyta Mellie Užunarienė. —B.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Illinois valstijos kalėjimai 
vakar paroliavo 185 kalinius, 
tarp jų northsidietį John Jan- 
kowski, 21, nuo 1334 North 
Bell avenue, kuris 1937 buvo 
nuteistas kalėti 10 metų už va
giliavimą.

• 20-tu kartu iŠ namų pa
bėgo 12 metų berniukas Leo- 
nard Lucafo, 1451 W. Erie a ve. 
Tėvas jį išbarė, kai berniukas 
atsisakė plauti indus.

• Jauna chicagietė Jose- 
phine Guamieri, 2170 N. Mer- 
rimac avenue, prarado ranką 
nukritus po traukinio Lake Ge- 
nevoje, Wis. Traukiniui atėjus 
į stotį, minia keleivių, kurioje 
sužeistoji buvo, puolė prie va
gonų durų ir ją parmušė.

• Beplaudama antro aukšto 
langus lygsvarą prarado, iškri
to ir užsimušė 63 metų Mary 
A. Bross, 1434 Algonųuin Rd. 
Nelaimė įvyko vyro akyvaizdo- 
je.

• Tarp Chicagos ir Los An
geles, Cal., vakar pradėjo kur
suoti naujas NorthweL,tern 
traukinys, “City of Los Ange
les”. Esąs labai modern škas, ir 
kainavo apie $2,000,000.

• Už tariamą moterų užpul
dinėjimą policija suėmė 33 me
tų Marsaille Hough, 4550 N. 
Racine avenue. Taipgi ieško 
dviejų kitų piktadarių, kurie 
užpuolė jauną IlEnois universi
teto studentę prie Ainslie ir 
Bernard.

• Iš trečio aukšto lango iš
šoko arba iškrito ir užsimušė 
66 metu Frank Krall, 1024 N. 
Damen avenue.

• Gavęs širdies ataką besi- 
maudydant, prigėrė 25 metų 
chicagietis, Stanley J. Reinhar', 
5419 Haddon avenue. Nelaime 
įvyko Petite ežere, prie Anti- 
och, III.

• Ą^įyikčs išdykėliai ište
pė .s svastikas ant Wadswoi;t!n 
mokyklos rūmų, prie 64-tos ir 
Univeristy avenue. Jie taipgi iš
daužė kelių krautuvių langus.

• Prie 67th ir Marshfiel i 
avenue gatvėje buvo pašautas 
16 metų berniukas, Peter Ga- 
lassi, 6729 South Marshfield 
avenue.

....... . .........

Diena Iš Dienos
išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)

Glen Thorson, 24, su Ann 
Over.ing, 22

Angelo Aldrighette, 26, su 
Julia Shimkus, 24

Rudolph U. Jorczak, 24, su 
Genevieve Didzrekis, 21

Edward Zabella, 29, su Irene 
Lesko, 20

Leonard Lilgeųuist, 22, su 
Eileen Kawalle, 24

Edvvard J. Nushardt, 25, su 
Anne A. Navurskis, 19

Joe E. Urkewich, 24, su Ani- 
*a Scholz, 24

Chester Yminovlch, 22, su 
Helen Stanish, 21

Įkrito Vonion, 
Prigėrė

Besėdėdama ant vonios 
krašto, lygsvarą prarado ir van
denin įkrito 17 mėnes’ų mer
gaitė, Nan Murphy, 9148 South 
Throop street. Ji prigėrė. Ug
niagesiai bandė mergytę atgai
vinti, bet jau buvo pervėhi.

Mirė
Ambonoje

Besakydamas pamokslą bap
tistų bažnyčioje, 5434 S. State, 
staigiai mirė 70 metų dvasiš
kis, Rev. James J. Kigler. Jis 
gavo širdies ataką.




