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DIDŽIUMA NUBALSAVO IŠLAIKYT VYRUS 
KARIUOMENĖS TARNYBOJ 2Y2 METU

Administracijos Lyderiai Nurodė 
Reikalą Būti Pasiruošusiems

LIETUVIAI, RUSŲ VEŽAMI IŠTRĖMIMAN, 
IŠSIGELBĖJO PATEK? KARO SUKUR1N

Prof. Končiui Ir Gen. Kubiliunui 
Pavyko Pasprukti Pasiekus Minską

WASHINGTON, D. C., rugp. 
7. — J,. V. Senatas nubalsavo 
prailginti karo tarnybos termi
ną draftuotiems kabiams, naci- 
jonaliniams gvardiečiams, re
zervistams ir savanoriams, aš
tuoniolika mėnesių. Pagal šį pa
tvarkymą jie galės būti laiko
mi Armijoje pustrečių metų.

Savanoriai, kurie iš karto pa
sidavė trijų metų tarnybai, ga
lės būti išlaikyti puspenktų me
tų.

Už šį patvarkymą balsavo 44 
senatoriai, prieš — 28. Illinois 
valstijos senatoriai balsavo se
kančiai: Lucas — už; Brooks 
— prieš.

Debatuose, kurie įvyko prieš 
balsavimą, senatorius Johnson 
(Rep. Cal.) pareiškė, jog pail
ginimas tarnybos sulaužytų žo

Didysis Indijos 
Poetas Tagore 
Mirė, Buvo 80m.

CALCUTTA, Indija, rugp. 7. 
— Rabindranath Tagore, įžy
miausias Indijos poetas, Nobe
lio literatūros premijos laimė
tojas, pasimirė šiandien po il
gos ligos. Jis buvo 80 metų 
amžiaus.

Tagore sunkiai susirgo perei
tą Spalio mėnesį, bet vėliau 
kiek pagerėjo ir pasidavė ink
stų operacijai.

Poetui Nobelio premija su
teikta 1913 metais. Nuo tada 
jis pagarsėjo visam pasauly ir 
jo raštai buvo išversti į daugy
bę kalbų. Prieš tai jis vakarų 
pasauly buvo beveik nežino
mas.

(Rabindranath Tagore raštų 
vertimai buvo išleista ir nepri
klausomoje Lietuvoje.)

1915 metais Britų valdžia pa
gerbė jį suteikdama titulą, bet 
1919 metais poetas titulo atsi
sakė, protestuodamas prieš an
glų karių šaudymą į indus vie
nos suirutės metu.

Vokietijos Darbus 
Dirba 3 Milijonai 
Belaisvių, Vergų

WASHINGTON, D. C., rugp. 
7. — Komercijos departamen
tas apskaičiuoja, kad naciai da
bar įkinkę apie tris milijo
nus belaisvių ir kitų iš paverg
tų kraštų suvežtų žmonių, at
likimui darbo Vokietijos ūkiuo
se ir industrijoje.

Departamento raportas taip 
pat parodo, kad vokiečiai vis 
daugiau sunkumų sutinka no 
rėdami įsigyti rūbų ar audinių, 
kuriuos jie turėtų gauti pagal 
išdalintas korteles, šaly mėsos 
taip pat sumažėjo ir vokiečiai 
turi pasitenkinti dar mažesnė
mis porcijomis. Pažymima, kad 
bendri pragyvenimo kaštai ky
la su kiekviena diena. 

dį, duotą vyrams, tiems einant 
kariuomenėn.

Bet administracijos lyderiai 
nurodė, kad gyvename dątbar 
tokiais neramiais ir nežinojimo 
pilnais laikais, kad gyvybiniai 
šalies reikalai verčia laikyti pa
rengtą kariuomenę. Jie pakar
tojo vyr. Armijos vado pada
rytą senatui pareiškimą, kad 
pavojingą laikotarpį pergyvena
me ir, kad turime būti pasiruo
šę visokiems netikėtumams.

Dabar patvarkymas turės bū
ti nubalsuotas Atstovų Bute. 
Kai kurie senatoriai sako, kad 
Bute tarnybos termino pailgi
nimas gali būti sumažintas še
šiais mėnesiais. Senatas irgi bu
vo gavęs iš administracijos opo
zicijos pasiūlymus terminą pa
ilginti 6 mėnesiais ir vienais 
metais, bet abu buvo atmesti.

Siūlo Apriboti 
Automobilių Važia
vimo Greitį, / 
. .... • - -:— • -

HARRISBURG, Pa., rugp. 7. 
— Pennsylvania valstijos poli
cijos komisijonierius Lynn G. 
Addams siūlo, kad federalinė 
valdžia įvestų patvarkymą ap
ribojantį automobilių važiavimo 
greitį vieškeliais iki 40 mylių 
į valandą. Jis sako, kad tokiu 
budu Amerika gali daugiau ga
zolino sutaupyti.

Apart gazolino, komisijonie
rius mano, kad lėtesnis važia
vimas mažiau žmonių užmuš.

Addams tvirtina, kad tyrimai 
parodę, jog eilinis automobilius, 
važiuodamas 30 mylių greitu
mu, padaro apie 20 mylių su 
galionu gazolino. Važiuojant 50 
mylių greičių, galionas atneša 
tik 17.2 mylias, o 70 mylių 
greitis — 13.5 mylių. Dabar vi
soj šaly greitumas apribotas 
tarp 25 — 60 mylių į valan
dą.

Kuba Suėmė 5
Naciu Agentus

HAVANA, rugp. 7. — Penki 
vokiečiai tapo suareštuoti už 
skleidimą totalitarinės propa
gandos Kubos sostinėje.

Japonai Sakosi Esą 
Geruose Santykiuose 
Su Thailandija

TOKIO, rugp. 7. — Japonija 
nori palaikyti draugiškus san
tykius su Thailandija (Siamu) 
ir skdfto J. V. Valstybės sek
retoriaus Hull ir Britų užsie
nio reikalų ministerlo Edeno 
susirūpinimą, kad, esą, japonai 
norį pulti Siamą, nevietoje. 
Taip pareiškia Japonų autori
tetingoji spauda.

Japonai sako, jog kalbos apie 
puolimą yra leidžiamos tikslu 
pabloginti santykius tarp Japo
nijos ir J. V. bei Anglijos.

“Sovietų kap. Kukushkino šarvuotis sulamdė šį nacių tanką,” sako so
vietų prierašas, pridėtas prie šios fotografijos, atėjusios Amerikon per radi
ją iš Maskvos. Nežiūrint nacių teigimo, kad.jiems fronte operacijos sekasi, at
rodo, kad Rusija vokiečių “žaibą” pa/ertė į “šliaužimą.”

Berlynas Kalba 
Apie Milžiniškus 
Nacių Nuostolius

MUSSOLINIO SŪNŪS UŽSIMUŠĖ LĖKTUVO 
NELAIMĖJ, ITALIJOJ

ROMA, rugp. 7. — Bruno 
Mussolini, Italijos diktatoriaus 
sūnūs, užsimušė šiandien, lėk- 
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tuvo nelaimęj netoli Piza mie
sto. Italų komunikatas paskel
bė, "kad jis' ‘‘garbingai mirė iš- 
bandydamas naujo tipo lėktu
vą.”

' 'BERLYNAS, rugp. 7. — Ne
žiūrint to, kad nacių, karo va
dovybė skelbia, jog vokiečių 
nuostoliai ne
pralenkė “pirmykščių ribų”, 
Berlyne žmonės jaučia, kad u* 
laimėjimus prieš rusus, vokie
čiai moka labai aukštą kainą 
gyvybėmis bei sužeistais.

Vokiečių aukštosios karo va
dovybės komunikatas padavė 
gana smulkmeniškai sovietų 
praradimus, bet nepatiekė nie
ko konkretaus apie vokiečių 
nuostolius.

Berlyniečiai kalba, kad nuo 
jų slepiama teisybė. Nacių iš
leisti specialus komunikatai apie 
bolševikų didelius nuostolius, 
girdi, išleisti tikslu nuraminti 
vokiečius.

Laikraštininkai paklausė au
toritetingų sluogsnių apie vo
kiečių nuostolius ir atsakymas 
gauta, kad proporciniai imant, 
vokiečiai nenukentėjo daugiau 
negu pirmykštėse kovose.

Paklaustas, ką jis turi ome
ny sakydamas “proporciniai”, 
nacių oficiolas pareiškė, kad 
nuostolių nuošimtis nėra dides
nis už pirmykštes operacijas, 
tik, girdi, rusų kare vokiečiai 
vartoja žymiai daugiau kariuo
menės, tai ir nuostoliai skait
linėmis atrodo didesni.

Suomių Žygis Į Le
ningradą Sustabdy
tas: Maskva

MASKVA, rugp. 7. — Ka
dangi rusai savo komunikate 
nepažymėjo apie kautynes Ka
reliją Istmoj, kur suomių-vo- 
kiečių pajėgos buvo pradėję da
ryti naują ofensyvą, manoma, 
kad ataka nenusisekė ir sustab
dyta. ,i

Bet buletenis pažymėjo, - kad 
Raudonoji armija smarkiai ko
vojanti Estijos fronte, kur vo
kiečiai stengiasi pasistumti į 
šiaurę, link Leningrado.^

Komunikate taip pat pažymė
ta, jog kovos Smolensko apie-; 
linkej ir ties Biala Tšerkov te
besitęsia. Kad butų įvykę ko
kių atmainų, nepranešama.

C.I.O. Lyderiai
Liepė Darbininkams 
Grižti Prie Darbo

Vakar keturiuose laivų sta
tymo jarduose, C.I.O. ir Darbo 
Federacijos darbininkai sustrei
kavo, bet vėliau C.I.O. lyderiai 
liepė los unijos nariams grįžti 
prie darbo dviejuose jarduose.

Dėl streikų, kariškų ir pre
kybinių laivų statyba turėjo 
būti nutraukta.

Streikai palietė du jardus 
Brooklyne, N. Y., vieną Kear- 
ny, N. J. ir vieną Staten Island, 
N. Y. Brooklyno jardus operuo
ja Bethlehem Steel kompanija. 
Čia 6,000 darbininkų C.I.O. pa
liepė grįžti prie darbo.

Kituose dviejuose jarduose 
streikas tebevyksta.

Kearny, C.I.O. nutraukė dar
bą vidunakčiui atėjus, Federal 
Shipbuilding and Dry Dock 
kompanijos jarduose, kur pildo
ma $493,000,Q00 vertės karo ir 
prekybinių laivų užsakymų. 
Streikas palietė 22,000 C.I.O. 
unijai priklausančių darbinin
kų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Londone patirta, kad rusai sėkmingai atrėmė šešias na

cių atakas prie Kijevo miesto. Vokiečiai dabar, sakoma, supa tą
— Karo departamentas paskelbė, kad šiandien J. V. Armija

Ukrainos sostinę iš pietinės pusės.
turi 1,531,800 vyrus, 669,500 jų -— draftuoti.

— Sovietų Rusija tikinti, kad netolimoj ateity santykiai 
tarp jos ir J. V. pasidarys draugiškesni.

— Radijas iš New Yorko praneša, kad Vichy vyriausybė
gavusi naują notą iš Vokietijos, kuria naciai reikalauja trijų 
uostų Afrikoje, vienas iš jų Dakaras. Sakoma, kad Petain val
džia turi naciams atsakyti iki sekmadienio.

h — Maskvą sako, kdd nacių paskelbti “rusų pralaimėjimai” 
yra tik “Arabiškos pasakos sapnas”. Rusai paduoda “tikrąsias” 
skaitlines: naciai neteko 1,500,000 karių; rusai — 600,000.

— Kareiviai išbuvę Armijoje metus laiko, gaus dešimčia
dolerių į mėnes| didesnį atlyginimą.

Nežiūrint savo palyginama: 
jauno amžiaus — jis buvo 23 
metų —, Bruno Mussolini buvo 
skaitomas veteranu karo avia
cijoj ė. Jis bofnbardavo Haile 
Selassiė karitis Etiopijoj, Toja- 
listus Ispaiiijos civiliniam kare 
ir sąjungininkus Prancūzijoje, 
Graikijoj ir Afrikoje.

Italai Giriasi 
Pamuše Du Britų 
Karinius Laivus

ROMA, rugp. 7. — Italų ka
ro vadovybė sako, kad jų tor
pediniai lėktuvai pažeidė du an
glų karo laivus Viduržemio ju
roje. Taip pat paskelbė, kad ita
lų submarinas paskandino du 
britų prekybinius laivus Atlan- 
tike. Komunikatas pripažino, 
kad antradienio naktį anglų 
aviacija atakavo Catania ir Au
gusta uostus, rytų Sicilijoje.

. -- ...

J. V. Pervedė 
Sovietams Keturis ' 
Tankinius Laivus

WASHINGTON, D. C., rugp. 
7. — Harold L. Ickes, apsau
gos petroleumo administrato
rius, paskelbė, kad keturi Ame
rikos tankiniai laivai, kuriais 
vežama alyva ir gazolinas, per
vesta Rusijai, vežimui aviaciji- 
nio gazolino.

BERNAS, Šveicarija (Oro 
Paštu). — Kaip žinoma, bol
ševikai, prieš bėgdami iš Lie
tuvos, suspėjo išvežti nemaža 
lietuvių politinių kalinių. Taip 
pat, paskutinėmis savo siautė
jimo dienomis GPU agentai su
ėmė tūkstančius lietuvių ir iš
gabeno Maskolijon.

Dabar gauta žinių, kad vie
nas kitas Maskolijon vežamų 
kalinių pakely išsigelbėjo. Vi
sos išsigelbėjimo aplinkybės dar 
nežinomos, bet ligšiol patirta,

Daugiau “Įrodymų”, 
Kad Prezidentas Ir 
Churchill Susitiko

WASH1NGT()N, D. C., rugp. 
7. — Gandai, kad Prezidentas 
Rooseveltas ir Premjieras Chur- 
chillis susitiko ar susitiks isto
riniam pasikalbėjimui, tebėra 
gyvi. Jiems pagrindo pridavė 
iškėlimas aikštėn fakto, kad 
Prezidento aukščiausieji karo ir 
laivyno reikalų patarėjai yra iš
vykę iš sostinės.

Vienas aukštas pareigūnas
• . t K • - •

pareiškė žinąs, jog Prezidentas 
ir Britų vyriausybės galva jau 
kuris laikas norėję susitikti 
veidas-veidan, pasitarti bėga
maisiais ir ateities reikalais.

Laikraštininkai patyrė, kad 
iš Washingtono prieš kelias die
nas išvyko “nežinia kur”, Ad
mirolas Harold Stark, laivyno 
veiksmų viršininkas; Generolas 
George C. Marshall, Armijos 
vyr. vadas, ir jo asistentas, Gen. 
H. H. Arnold, kuris taip pat 
yra Armijos oro pajėgų virši
ninkas, k

Oficiolai, ir Washingtone, ii 
Londone, galimo susitikimo ne
patvirtina, bet ir nenuneigia.

Britų Parliamentas
Išsiskirstė Atostogų

LONDONAS, rugp. 7. — An 
glijos parliamentas šiandien iš
siskirstė atostogų iki rugsėjo 
mėnesio. Paskutinioji sesija sa
vaime užsidarė kada pasirodė, 
kad susirinko permažai nariu 
sudarymui kvorumo.

Sąjungininkai 
Neteko 25,680 Vyrų 
Graikijoj, Kretoj

LONDONAS, rugp. 7. — Ka 
ro ministeris Margesson rapor
tavo atstovų butui, kad anglai 
Graikijos ir Kretos kautynėse 
neteko 25,680 vyrų. Bet ne vi
si užmušti; daug jų paimta vo 
kiečių nelaisvėn. Tam skaičiui 
įimta ir kautynėse dalyvavę au- 
straliečiai bei new-zelandięčiąi.

ORAS
Kiek debesuota.
Temperatūra iki 90 laipsnių.

Pietų yėjai.

kad vieną kalinių transportą ne
toli Minsko užklupo vokiečių 
kariuomenes motorizuotosios 
dalys.

Kilus sumišimui, dalis kali
nių iš GPU agentų rankų išsi
gelbėjo. Tarp išsigelbėjusių yra 
prof. Ignas Končius ir gen. Ku
biliūnas. Kitų pavardžių dar ne
patirta.

Daugelį lietuvių kalinių GPU 
agentai pakeliui Į Maskoliją yra 
išžudę.

Naciai Ištraukė Ka
rius Iš Austrijos;
Mušt Rusus

WASHINGTON, D. C., rugp. 
7. — Patikimi pranešimai iš 
Europos, pasiekę J. V. sostinę 
aplinkiniais keliais, sako, kad 
vokiečiai ištraukė daug kariuo
menės iš Austrijos ir pasiun
tė į rusų frontą.

Austrus sergėti pavešta ita
lams.- Bet" italai kaip raportas 
sako, duoda austrams didžiau
sią laisvę. Kai kuriose vietose 
austrai dabar viešai, miesteliu 
aikštėse, klausosi radijo žinių 
iš svetur, kas yra nacių griež
tai uždrausta. Italai, sakoma, 
elgiasi tarsi jie nematytų ir ne
girdėtų kas dedasi aplinkui.

Italų kareiviai duuja au
strams suprasti, kad ir jie yra 
patapę nacių aukomis.

Neramumai Nacių 
Pavergtose Šalyse 
Kasdien Didėja

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
7. — Diplomatiniams rateliams 
čia be sustojimo plaukia žinios 
apie kasdien didėjantį neramu
mą tarp nacių pavergtų žmo
nių.

Nuo Atlanto pakraščių, Pran
cūzijoje, iki Jugoslavijos ir 
Graikijos pietuose, ir Norvegi
jos šiaurėj, žmonės ima vis la
biau nerimti ir rodyti norą pa
sijudinti. Net ir pačiam reiche, 
nacių legijonams besikaująnt 
Rusijos laukuose, gyventojai ' 
nupuolę dvasioje.

Bešališki stebėtojai mano, 
jog daugely Europos vietų pa
dėtis pasiekė tokį įtemptą ba
lanso laipsnį, kad užĮtikrintąs 
:r pasekmingas anglų žygis 
prieš vokiečius, tikrai nusvertų 
svarstykles nacių nenaudai.

/---- -x
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Įs udžiai iš Lie tu
Rašo musų korespondentas, atsilankęs Lietuvoje

(Tęsinys)
Bolševikų valdžia, jos pakali

kai priešingai gi ištisą birželio 
22 dieną visa darė, kad tik nu
slopinus lietuvių tautos dvasios 
pakilimą ir su tramdžius even
tualų sukilimą. Jie visoniis prie
monėmis ir visais budais pra
dėjo skelbti, kad čia nesama 
karo, o tik vykstą eiliniai rau
donarmiečių manevrai! O iš ki
tos pusės jie kaip žvėrys stvars
tė kiekvieną dar Užsilikusį lais
vėje lietuvį inteligentą ir juos 
kur tai grūdo. Patys gi valdžios 
žmonės ir jų sėbrai galvatrūk
čiais dėjo į konfiskuotus lietu
vių automobilius savo čemoda
nus ir traukė iš Kauno Masko- 
lijos link.

Sukilėlių štabas šaltai skai
čiavo valandas signalui duoti. 
Mat, jo svarbiausias uždavinys 
buvo sukilti reikiamu laiku ir 
su mažiausiais nuostoliais grei
čiausiu laiku sutriuškinti priešą 
ir, paėmus Kauną bei Vilnių, 
paimti j savo rankas visą ad
ministraciją ir kartu su vokie
čių kariais galutinai išvalyli 
Lietuvą nuo raudonųjų gaujų. 
Taip ir įvyko.

Kaip vystėsi sukilimas.
Birželio 23 d. priešpiet suki

lo Lietuvos patriotai Kaune ir 
Vilniuje. Pasigirdo Kaune pir
mieji Lietuvių sukilėlių šūviai. 
Tai buvo <17 pirmųjų Kauno 
jaunuolių. Su dviem tikrais ir 
dviem vaikų pistoletais jie stai
ga puolė Panemunės ginklų.

beginkliai vyrai paėmė ginklų 
sandelį. Bet nelaimei jiė jame 
terado tik vien 3,000 šautuvų ir 
porą kulkosvaidžių. Ką daryti 
be šovinių? Jie tuč tuojau pra
dėjo šautuvus gabenti Į Vili* 
idmpolę, kur jų laukė kiti stikl
eliai, pdolę ten esantį kitą gin

klų sandėlį. Bolševikų smarkiai 
apšaudomi kulkosvaidžių ugni
mi, jie herojiškai pasiekė laive
liais antrąjį Neries krantą ir 
ten su pora šimtų šautuvų su
sijungė su vietos sukilėliais, ku
rie tik ką išplėšė Vilijampolės 
ginklų sandėlį. Laimei, vilijam
poliečiai sukilėliai tuose sande- 
litiose rado vien tik šovinius. 
Paiiemuniečiaų pasiėmę šovi
nius ir palikę vilijainpoliškiams 
šautuvus, grįžo vėl per Nerį į 
Pahemuhę. Ttio pat metu kiti 
panėmuniečiai sukilėliai nuga
beno likusius šautuvus į Fredą, 
Aleksotą ir tokiu budu apgink
lavo vietinius sukilėlius.

13 vai. prasidėjo rimta kova 
Vilijampolėje, Panemunėje ir 
Aleksote, o po valandos ir Kau
no centre. Sukilėliai, daugiausia 
durtuvais, puolė svarbesniąsias 
valdžios įstaigas ir jas per po
rą valandų po nepaprastai žiau
rios kovos užėmė. Visose gat
vėse tratėjo kulkosvaidžiai ir 
Šautuvai. Pietų metu staiga iš
šoko į Vytauto prospektą “Me-

jie nenusimena: išplėšia iš jų 
kulkosvaidžius, sudaužo tankų 
vairus ir drožia į pagalbą savo 
broliams, kurie kiekvienoje gat
vėje iš vištį kampų pila į bė
gančią bolševikų kaHiiomehę. 
Ji nepajėgia rimtai priešintis; 
gatvių pašalyje virsta raudon
armiečiai, palieka savo pabitk- 
lus, tankus, tanketes ir kaip zui
kiai mauna kas kur gali. Tai 
jiems būvo tikras perkūnas iš 
giedro dangaus. Užuot sušdau 
kę paramos iš vietinių gyven
tojų, jie staigia, gavo kruviną -

Ženklai Gazolino Taupintojams

ir su pora pištalietų rankoje 
bei su plakatais ginkluoti nu
ginklavo tris bolševikų tankus. 
Bet tikra tragedija: nei vienas 
iš sukilusių darbininkų negali

ros šūvių pasišalino ir šie veik valdyti užgrobtų tankų. Tačiau

Birželio 23 d. 2 vai po pietų 
sukilėliai jau užėmė Haidną, vi
sas valdžios įstaigas. Užpjevesa- 
vo Lietuvos valstybinė vėliava 
Karo Muziejaus bokšte. Suple
vėsavo tautinės vėliavos ant vi
sų lietuvių gyvenamų namų. 
Per radiją paskelbiama apie Ne
priklausomos Lietuvos Valsty
bės atstatymą ir laikinosios Lie
tuvos vyriattsybės sudarymą. 
Seka įsakymai ir parėdymai. 
Lietuvių nuotaika pakilus, ka
ringa. Gatvėse dar verda kova 
su bolševikų sėbrais, kurie, už
sibarikadavę savo namuose, 
šaudo pro langus j sukilėlius. 
Kraujas liejasi. Sukilėlių sanita
rinė pagalba šimtais veža su
žeistuosius. Nėra jų kuč guldy
ti. Talpinama į privačius butus. 
Gydytojų nėra, juos išvežė bol
ševikai. Stengiamasi tenkintis 
vienu kitu gydytoju ir pora gai
lestingųjų sesučių.

Dženkaičio žuvimas.
Birželio 22 d. rytą žūva vie

nas iš Berlyno išvykusių musų 
kovos draugų, aviacijos leitę- 
nantas Dženkaitis. Jis 
džia su parašiutu prie 
aerodromo dideliems 
niams. Nepavyksta: 
džiaut lūžta koja.
peršauna jį į krutinę. Didvyris 
po poros valandų miršta Kauno 
Raudonojo Kvy&aus ligoninėje.

Birželio,23 į 2|; (L.paktjs Kau
ne audringa. Sukilėliai? kerta 
paskutinį smūgį sovietų armi
jai, kurios Kaune nepalieka nei 
pėdsako, ir atkakliai kovoja su 
kiekviena bolševikų citadele. 
Nugali.

Išliuosuojami iš kalėjimo 
politiniai kaliniai, kuriuos bol
ševikai beveik metus kankino. 
Deja, dalis jau bolševikų išvež
ta į Minską. Paliuosuotieji ka
liniai nepanašus į žmones, nes 
sunku juos atpažinti. Buvo iš- 
liuosuoti mažiau žymus asme
nys, nes labiau žinomus bo še- 
vikai išvežė. Veik, visi išliuosuo- 
tieji tuojau stvėrėsi ginklo prieš 
jų kankintojus, nukankintieji 
gi kaliniai globojami.

Biržėlio 24 d. rytą pradidėjo 
miesto
sunkiųjų darbų kalėjime lietu
vių vietą užėmė Lietuvos išda
vikai. Jie dar sutalpinti į buvu
sios sovietų pasiuntinybės rū
mus, saugumo policiją ir kitur.

Biržėlio 24 d. popiet į suki
lėlių užimtą Kauną įžygiuoja 
pro išsprogdintą Vytauto tiltą 
6 vokiečių kariai su vienu lei- 
tenantii priešakyje. Juos pasi
tinka sukilėliai ir veda į radio
foną. čia leitenantas pasako ke
lis žodžius Ir praneša apie Kau
no užėmimą. Po kelių valandų 
vokiečiai pastato tarp susprog
dintų geležinkelio ir Vytauto til
tų pontoninį tiltą ir keliasi į 
Kauną. Minia juos sutinka. Su
kilėliai palaiko iniėste tvarką, 
vokiečių gi kariuomenė žygiuo-'je taip pat žuvo nemaža ir sU- 
ja savo keliu. kilėlių.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Vidaus reikalų sekretorius ir petpoleuino adminis

tratorius, Harold Ickes, klijuoja ant savo automobilio 
lango pirmąjį ženklą, parodantį, jog jis yra gazolino 
tatipihtbjas. Panašus ženklai bus duodami visiems auto
mobilistams, kurie pasižadės taupinti automobilių kurą.

Tarp sukilėlių ir vokiečių ka
riuomenės užsimezga kontak
tas. Vokiečių kariuomenės va
dovybė paima į sąvo rankas už
miesčio pašto susisiekimą ir vi
so susisiekimo kontrolę. Visa 
kita tvarko laikinoji vyriausy
bė ir jos administracija.

Sukilėlių drąsa ir pasiauko
jimas.

Birželio 25 ir 26 d. sukilėliai 
dar labiau išvalo Kauną ir prie
miesčius iluo raudonųjų parti
zanų ir veda kovą prie Kauno 
esančiuose miškuose su. pasislė
pusiais raudonarmiečiais.

nusilei- 
Kauno 

uždavi- 
besilei-

Bolševikai

VASARINIS

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
DIDELI BARGENAI GERAM MAISTUI IR GROSERIŲ 

PRODUKTAMS. PIRKITE DABAR!

IŠPARDAVIMAS! IPĖTN. ir SUBATOJ, Rtigp. 8 ir 9 dd.

PURE CANE
rilUPTTQ SANITARIŠKUOSE 1A _ r r?LUlUlUo POPIERIO MAIŠUOSE 10 SV. 3 / C

“CERESOTA” GRYNI, SVEIKI

MILTAI 5svarį- 25* 24 ’/2 sv. 
maiš. 97c

“FAIRLAWN”
TOMATO CATSUP 14 unc. bonkos
“SARATOGA” SPICY CONDENSED
TOMATO SOUP 10% unc. kenai
“ELMDALE”
ŽIRNIAI IR MORKOS
“ELMDALE” STRINGLESS CUT
GREEN BEANS No. 2 kenai

2 už 190

50

No. 2 kenai 2 už 210

2 už 210
“ELMDALE” PUIKIOS KOKYBĖS
TOMATĖS No. 2 kenai
STRAINED OR JUNIOR 
“GERBER’S” MAISTAS Visokių Rųšių 3 ken. 250

drąsą ir pasiaukojimą patys vo
kiečių kariai taip apibudino:

—Narsiai kovpjo suomiai, bet 
tokiam narsumui ir tokiam pa
siryžimui bei ištvermei, kokį 
šiandien mes matome Lietuvo
je, niekas negalį? prilyginti. Jie- 
kovojp ne ^aj^^ipnėš', bet kaip 
liūtai. Tai gęiežfciąi žmonės, tai 
pasakiški vyrai,į— girdėjau Įkal
bantis aukštus Vokiečių karinin
kus. į

Ir kas gi gali įįįa tikėti, kad 17 
—18 metų vyrdi durtuvais, per 
savo draugų 1 tumulis, ėmė įstai
gas, sandėlius ir atskirus Kau
no namus. Jų sukis buvo pir
myn! Laisvė arba mirtis.

Apie. 70% visų Kauno langų 
kulkų subadyti, ne vieno namo 
slenksčiai, sienųs krauju aptaš
kyti. Ir aš apsigyvenau name ir 
žengiu prieangiu krauju apšlak
stytu. Čia žuvo du raudonar
miečiai, nukovę' vieną jduną su-

girdSjau l«il-

valymas. Buvusiame
2<už 190

SVEIKAS GĖRIMAS

“WELCH’S”jgurIceE Pain‘ė 23*
“PRESTO” COMPLETE
MASON DŽIARAI rK|Ss
RINKTINĖS DIDELĖS GEO^GIA
ELBERTA PYČĖS

Kvort.
Bonka "t I T

TUZ.
TUZ.

59c
69c

5 svarai 190
10cGRĖPSAI Paikus Thompson Be sėklų

NAMIE AUGINTOS^ TOMATĖS
PUIKUS VIRIMUI OBUOLIAI N

“RED HEART” Irstąs 1 S? 3 už 27*
Dideli 3 už 13c

Dideli Pak. 21c
4 už 23c

2 dideli šmotai 19c
2 bonkos~17Č

P & G” VYKITE NAPHTHA MUILAS

Sv.
3 sv. 19c
5 sv. 15c

“OXYDOL” Maži 9c
“CAMAY” MUILAS
“IVORY” MUILAS 2 Vidutiniai 11c 
“LITTLE” BOY BLUE~LAZURKA~
BATHROOM TISSUE
“SCOTTISSUE” , 3 rolės 22*
“SCOTT TOWELS” VIRTUVĖJ VARTOTI šluostykai 2 rolės 19c

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Mulų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

suoja Lietuvos trispalvė. Naujas 
gyvenimo lapas jau atverstas, j 
Jis apšlakštytas lietuvių krauju, 
kurio jokia jėga neištrins. Vi
sa lietuvių tauta, pakėlusi tiek 
aukų, laukia, ką jai atneš ryto
jus.

Mano prietelius, su kuriuo at
sisveikinau, turėdamas išvažiuo
ti iš Kauno, tarė:

—Mes šiandien laisvi. Kas bus 
rytoj, mes nežinome. Bet viena 
mes žinome: tai, kas įvyko su
kilėlių pasiaukojimu — paliks 
visiems amžiams musų Tautos 
ateičiai ir egzistencijai...

(GALAS)

Anglija Atsilaiko 
Didžiojoj Atlanto 
Vandenyno Kovoj

Birželio 28 d. rytą Kauną pa
siekė liūdna žinia: apsuptieji 
Gaižunų poligone raudonar
miečiai išžudė naktį (iš 27 į 
28) apie 300 ūkininkų. Sukilę-

brolių ūkininkų

labai neriniastavo 
sukilėlių padėties.

bą vokiečių dalinius, nudūmė j 
miškus priešintis bolševikams 
ir ginti savo 
nuo žudynių.

Kauniečiai 
dėl Vilniaus
Jie tik viena žinojo, kad Vil
nius yra paimtas, bet ten dar 
eina žiaurios kovos. Susisieki
mas su Vilniumi visą laiką nu
trauktas, nes tarp Kauno ir Vil
niaus dar buvo raudonarmie
čių armija, kurią niekiojo su
kilėliai ir vokiečių kariuomenė.

Birželio 28 d. pietų metu 
Kauną pasiekė žinia, kad nepa
prastai sunaikinti Šiauliai. Vil
niuje gi sukilėliai galutinai ap
sivalė nuo bolševikų armijos ir 
tik kaujasi kų vielos parazitais.

šiandien 'visk Lietuva jau lai
sva nuo bolševikų. Visur plėve-

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

7 LONDONAS, rugp. 6. — Maj. 
Clement Attlee, vyriausybės ly
deris atstovų bute, patiekė par
lamentui plačią Atlantiko van
denyno kovos apžvalgą, kuri pa
rodo, kad Anglija šioj kovoj sa
vo pusę atsilaiko.

Jis sakė, kad ši kova veda
ma neapsakomai dideliam van
dens plote, nuo šiaurės Atlanto 
iki tropiškosios Afrikos pakraš
čių.

Negalime sakyti, kad mes šią 
kovą laimėjome, Attlee pareiš
kė, bet gv>.ime tiek pasakyti, 
kad mes šiose ypatingai svar
biose kautynėse puikiai atsilai
kome.

SALDUMĖLIS
Amerikos mokslininkai Gil

inami ir Dickey išrado tokią 
medžiagą, kuri yra 700 kartų

cukrų. Vadinas, šis išradimas 
yra daug saldesnis ir už sacha
riną. Jeigu šis atradimas bus 
pritaikintas' praktikoj ir taps 
masiniai vartojamas, tai jis pa
darys didžiausią revoliuciją iki 
šiol buvusioj cukraus gamyboje 
ir vartojime.

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikoe miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.

Tėve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ" 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE!

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 

, gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 

_ ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuosite!
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška. 

Naudokitės “NAUJIENŲ”
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

Birželio 27-28 d. Kaune vieš
patavo jau tvarka. Ištaigos vei
kia, žmonės renkasi į savo dar
bo vietas. Tik liūdnai byloja va
žiuoją Raudonojo Kryžiaus su
kilėlių sanitariniai automobiliai. 
Juose susėdęs jaunas persona
las, dažniausia felčeriai ir sava
norės merginos skuba slaugyti 
išmėtytus po biitus apie 3,000 
sužeistųjų, jų tarpe apie 300 la
bai sunkiai. Kasdien laidojam: 
nauji mirštantieji.
Parode paskuįiių savo žiaurumą

Bolševikiškieji partizanai pas 
kritinį savo žiaurumą parodo 
naktį iš birželio 26 į 27 d. Jie 
Vilijampolėje išžudo klastinga 
apie 20 lietuvių vaikų. Sukilė
liai laiku paskubėjo ir visus 
banditus išnaikino. Šioje kovo- 

I y.__  ____ •— ....

NAUJIENOS
NAUJIENOSE ra®Be necenzuruotų žinių iš Lietuve*.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicago*) 

kainuoja $6 00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskit* šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STRECT

CHICAGO, ILLINOIS

TAUPYMO RANKUTĖS

/

- ■ta* taa

KAS RYTA?
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

z Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS JR TEMPERATŪRA > MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T, T.

7:00—7:45 V AL. RYTE
t i 4* • *

I į

i

Savings and Loan 
duoda kiekvienam

Universal 
Association 
progą Jsigyti šias gražias su ka
lendorium Lankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associa
tion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gahsite šią bankūtę nemoka-

MADOS

4864 '/^>zxzzzzZ4

No. 4864. Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

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

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

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

NAUJIENOS Pattora Dm*

(AdrsMf)

(Vardas Ir pavaldi)
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Detroito Lietuvių Žiniosh

Palaidojus
Praną Dillį

šeimos Padėka.

Aš, Helen Dillienė, ir dukrelė 
Helen, dėkojam nuoširdžiai 
draugams ir draugėms už gilų 
atjautimą ir pagalbą kurią jus, 
brangieji, mums isuteikėte, ka
da buvom didžiausiam nuliūdi
me ir skausme surakintos, žiau
ri ir staigi mirtis išplėšė iš mu
sų tarpo mano vyrą ir dukre
lės tėvą.

Giliausiai nuo širdies dėkoju 
Petrui ir Magdelenai Kučins
kams 2008 Hubbard, kurie pa
siėmė mudvi pas save nuo mir
ties ligi po palaidojimo. Ir 'dė
koju nuoširdžiai George Kapp 
ir Marie Andrews, kurie visi iš- 
vieno atjautė ir pagalbejo ve
lionio laidotuvių reikalu.

Detroitas gali didžiuotis tu
rėdamas taip garbingą profesio
nalą kaip Dr. J. Jonikaitį. Dė
koju širdingai Dr. J. Jonikai- 
čiui, kuris net pirmą vai. nak
tį pribuvo ir suteikė dukrelei ir 
man medikalę pagalbą, taip pat 
kalbėjo prie karsto D. B. Bra
zio koplyčioj kur kūnas buvo 
pašarvotas.

Didelį ačiū tariu Marijai Ke- 
mešienei, kuri taip graudingai, 
su ašaromis akyse kalbėjo 
Woodmere kapinėse.

Tūkstančius kartų dėkų jums 
brangiems torontiečiams už gė
les ir užuojautos telegramas, 
pp. O. Indreliams, M. J. Joku- 
bynams, R. Frenzeliams, F. 
Batkams, M. Kovoliunams, J. 
Margeliams, ir J. Mankus.

Taipgi dėkoju draugams chi- 
cagiečiams, A. ir M. Vaivada, 
A. Kasper ir Pjjmyn sChorui,i 
kurie atjautė mudvi su dukrele 
tokioj skaudžioj nelaimėj.' *

Mes negalim užtektinai 
reikšti garbingų žodžių A. P. 
Kvederui, Dailės Choro moky
tojui, kuris per radio pranešė 
skaudžią ir liūdną žinią širdį 
veriančiomis eilėmis apie velio
nio darbuotę tarpe Detroito lie
tuvių. Tariu dėkui tau, Antanai.

Dėkoju visiems ir visoms da
lyvėms, taip ir Dailės Chorui 
už suteikimą gražios gėlių ly
ros, ir kurie palydėjot mano 
vyrą ir tėvą Praną Dillių į am
žinybę Woodmere kapinėse.

Helen Dillienė ir 
dukrelė DiUiutė.

Detroit, Mich.

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

iš-

Mažas

SAPNAVAI?

MEW COMPLETE

No. 2932—Megzta staltiesė

No. 2932

Vardas ir pavardė

Adresas.

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

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

DEMOKRATŲ SUSI
RINKIMAS

EKSKURSIJA LAIVU
Dailės choras rugpiučio 17 d. 

turės išvažiavimų laivu į Put- 
In-By salą. Laivas išplauks 10

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

DABAR PATYS SAVE
PLAKA

Teko “Vilnyje” pastebėti re
zoliuciją, kuri buvo priimta ko-

B

/ve
KIENO KALTE?

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRA*UDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

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

I i

COPR. *•«, NCEDLGCRAFT SERVICE, INC

įCROCHETED MEDALLION ... PATTERN

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 S*. Halsted 8t. Chiea<». m.

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No

Miestas ir valstija.

vai. ryto iš Pirmos gatvės uos
to. /

Visi lietuviai, kurie rengiatės 
tuo laivu plaukti, malonėkite 
tikietus iš choro narių įsigyti. 
Prie uosto choro nariai turės 
specialius ženkliukus, tad juos 
lengvai galėsite pažinti.

Minėjo Metų Mirties 
Sukaktuves

Vitoldas Dirmaitis.

3 d., ne vienas detroitietis atsi
minė Vitoldą Dirmaitį, jauną 
šio miesto lietuvį—veikėją, ku
ris tragingai žuvo rugpiučio 3 
1940 metais Erie ežere. Jisai 
buvo sūnūs detroitiečių Jono ir 
Stefanijos Dirmaičių.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praeitos savaitės “Detroito ži 

niose” įsiskverbė klaida. Pasa
kyta, kad Dailės choras duoda 
radijo programas sekmadienio 
rytais nuo 11 vai. Turėjo būti: 
10 vai. ryto iš stoties WJLB.

Lietuvių Demokratų Sąjun
gos nepaprastas susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, liepos 9 d., 7 
vai. vakaro, D. L. Klubo kam
bariuose, 9236 Cardoni Avė. Vi
si nariai dalyvaukite. Išgirsite 
raportų iš įvykusio pikniko. Be 
to, bus aptartas parengimas, 
kuris yra rengiamas spalių 26 
d.

Rezoliucija griežtai pasmerkia 
penktakojus, fašistus ir kitus.

Įdomiausias dalykas yra tas, 
•kad po rezoliucija kaipo pirmi
ninkė pasirašo N. Bieliunienė. 
Tai toji pati Bieliunienė, kuri 
visai dar neseniai smerkė Ame-

GAVROCHE
Victor Hugo.

(Fragmentas iš “Les Misėrables”) 
(Veiksmas vyksta sukilimo

lėlius, kurių tarpe randasi pa
ryžietis gamenas — Gavroche 
(gatvės vaikąs—;Gavroš), jau 
spaudžia nacionalinė gvardija ir

Gavroche paėmė smuklėje 
bonkoms nešioti pintinę, išlin
do pro barikados skylę ir pra
dėjo ramiausiai tuštinti užmuš
tų ant reduto ątšlaito naciona
linių gvardiečių kupinus patro
nų krepšelius ir krauti patronus 
savo pintinėn. “Ką tu ten vei
ki?” tarė Courfeyrac (Kurfe- 
rak). Gavroche pakėlė galvą: 
“Pilieti, aš pripildai! savo pin
tinę. — Ar tu nematai granatų 
skeveldrų?” Gavroche atsakė 
“Taip, lyja. Na ir kas?” Cour
feyrac suriko: “Sugrįžk!” Gav
roche tarė: ‘ Tuojau”. Ir vienu 
šuoliu jisai atsidūrė gatvės gi
lumoje. Skaitytojas atmena, kad 
Tannicot (Taniko) kuopa atsi
traukdama paliko užpakaly sa
vęs visą eilę lavonų. Dvidešimts 
užmuštų šen ir ten gulėjo ant 
grindimo išilgai gatvės — dvi
dešimts krepšelių dėl Gavroche, 
patronų provizija barikadai. 
Durnai, lyg miglos, pripildė gat
vę. Kas matė debesį suspaustą 
kalnų tarpeklyje tarp dviejų 
stačių atšlaitų, tas gali įsivaiz
dinti šituos durnus suspaustus 
ir tarsi sutirštintus dviem tam
siom aukštų namų linijom. Ko
vojantieji vos matė vieni antrus 
žiūrėdami iš vieno gatvės galo 
į antrą, nors gatvė buvo labai 
trumpa, ši tamsuma, kuri, tur 
būt, buvo geidžiama ir numa
tyta viršininkų, kurie vedė ba
rikados apsiautimą Gavroche 
buvo naudinga. Durnų vualio 
raukšlėse ir savo mažumo dė
ka jis galėjo nepastebėtas nu
eiti gatve gana toli. Be dįęlęlio 
pavojaus jis jau ištuštino pir
mus- septynius ar aštuonius 
krepšelius. Jis šliaužė ant pilvo, 
bėgiojo keturiomis, ėmė savo 
pintinę į dantis, raitėsi, sukinė
josi, šliaužė nuo vieno lavono 
prie kito ir tuštino krepšelį ar 
patrontašą, kaip beždžionė rie
šutą. Iš barikados, nuo kurios 

rikos valdžią už tai, kam ji 
duoda Anglijai pagalbą.-

O dabar, ragožium apsivertu
si, ji reikalauja, kad Amerikos 
valdžia kaip galima daugiau to
kios pagalbos duotų.

Tie Maskvos “mučelninkai”, 
matyti, pagal komandą, privers
ti yra patys save plakti. Rep. 

jis buvo dar gana netoli, nedrį
so pašaukti jį, kad grįžtų, nes 
bijojo atkreipti į jį priešo dė- 
njesį. Ant kapralo lavono jisai 
rado piarakinę. “Troškuliui nu- 
ramipti” tarė jisai dėdamas jų 
į kišenę. Vis eidamas priekin 
jis pasiekė tų vietų, kur miglos 
buvo permatomos, taip kad iš
sirikiavę sargyboje už sukrau
tų grindino akmenų pėstininkų 
šauliai ir ^sukoncentruoti ant 
gatvės kampo priemiesčių na
cionalinės gvardijos šauliai stai
ga pastebėjo kažkokį durnuose 
judantį daiktų. Tuo momentu, 
kai Gavroche ėmė nuo gulinčio 
ties stulpeliu seržanto patronus, 
kulka smogė į lavonų. “Po vel
nių! Dabar jie pradės mano la
vonus galabyti,” 4— tarė Gav
roche. Antroji kulka sužirbino 

vertė jo pintinę. Jisai pažvelgęs 
pamatė, kad šaudė iš naciona
linių gvardiečių. Jisai atsistojo; 
vėjas draikė jo plaukus; įsirė
męs ir tiesiai žiūrėdamas į šau
dančius nacionalinius gvardie
čius jisai uždainavo:

Nantere negražus,— 
Voltaire čia kaltas, 
Kvailus palesiečiai, 
Tai Rousseau čia kaltas.

Paskui jis pakėlė savo pinti
nę, sudėjo atgal visus iki pas
kutinio patronus, kurie iš jos 
iškrito ir, eidamas šaudymo 
linkme, tuštino sekantį krepše
lį. Dar ketvirta kulka prazvim
bė pro šalį. Gavroche uždaina
vo:

Aš nesu notaras,— 
Voltaire čia kaltas, 

Bet--
Kas užmokės bitas?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti 
neatlygintos. Kam statyti save 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties
LANGŲ ~1739 SO~HALSTED STREET ~ APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME)

O tiktai — paukštelis, 
Tai Rousseau čia kaltas.

Penkta, kulka pasiekė tik tiek, 
kad jisai uždainavo trečių kup
letų:

Linksmas mano būdas,— 
Voltaire Čia kaltas, 
Vargas — mano turtas, 
Tai Rousseau čia kaltas.

Tai tęsėsi kurį laiką. Reg'nys 
buvo baisus ir puikus, šaudo
mas Gavroche erzino šaudymą 
Matyti, jis labai linksminosi 
Tai buvo gnibiantis medžiotojus 
žvirblis. Į kiekvieną salvę jis at
sakė kupletu. Į jį nuolatos tai
kė ir vis negalėjo pataikyti. Na
cionaliniai gvardiečiai ir karei
viai juokdamiesi taikė į jį. Ji
sai gulė, paskui kėlėsi, slėpėsi 
už durų kampo, paskui šoko, 
bėgo, grįžo, atsakydamas į šau
dymus jis rodė nosį ir vistik 
rinko patronus, tuštino krepše
lius ir pildė savo pintinę. Dre
bėdami iš baimės sukilėliai se
kė jį akimis. Barikada drebėjo, 
o jisai dainavo. Tai buvo ne 
vaikas, tai buvo ne žmogus; tai 
buvo keistas fėja berniūkštis, 
tartum koks neįžeidžiamas ko
vų nykštukas. Kulkos vaikėsi jį: 
jis buvo greitesnis už jas. Jis 
tarytum žaidė su mirtimi kaž
kokį pasibaisėtiną slapukų žais
mą; kiekvieną sykį, kai mirties 
bukanosis veidas artinosi, jisai 
duodavo jam spraktą. Tačiau 
viena geriau paleista ar dau
giau išdavikiška, negu kilos 
kulka galų gale pasiekė vaiką 
žaltvykšlę. Visi pastebėjo, kai 
Gavroche nusvyro ir paskui 
pargriuvo. Visa barikada sūri-

karą iki skriaudos 
pavojun? Vairuok 
apdraudą. Specia- 

ko. Bet Gavroche nugriuvo tik j 
tam, kad vėl atsikeltų: jisai at
sisėdo; ilgas kraujo ruožas te
kėjo išilgai jo veidą. Jis iškėlė 
abi rankas, pažvelgė ton pusėn, 
iš kur gavo smūgį, ir uždaina
vo:

Nukritau ant žemės,— 
Voltaire čia kaltas, 
Nosimi į griovį, 
TaiRouss...

Jis nebaigė. To paties 
antra kulka jį paguldė ant vie
tos. Šį kartą 
ant grindimo 
pasijudino, ši 
n uskrijo.

Y V ’ šaulio

jis griuvo veidu 
ir daugiau nebe
maža didi siela

Iš prancūzų kalbos vertė
Kapnys

Modern Roofing Co 
1821

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIEIH 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St.

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.

REMKTTE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iŠ 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
C lytas. Niekas negali sugęstiar- 

a nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą šiame biz
nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
nirną.

/

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR w

SKIN TROUBLES
(extemally caused)

SO. LAWNDALE AVĖ. 
and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rusių stogų. Pa-
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619 

—Pilnai Apdrausti—

COAST 
TO 

COASTI
No matter whatyou’ve tried without 
success for unsigntly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazmgly successfūl doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich quickly relieves 

• itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
80 years continūouš success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
inay need Extra Strength Žemo.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus ' Nepriklauso
mybę gali atsiekt’ tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi ’$5.QfiO mokame 3Vį%.
kEISTUTO SAVINGS 
' 4nd LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, 8r„ 
3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvykit ir Paimkit J|! 
THE

MIRACLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai Šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 0 A A 00 
40 pėdų Lotai— M / U DĖ
VISI pagerinimai Į - I 
yra. 7c karferls į W 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MENESĮ 
TUVES, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

6 N JO ŠTILI 
plonų tūbų radiato
riai. 6 sekcijų 17” 
Red Jacketed Boile
ris, su 470 kvad
ratinių p6dų karito f g*.
vandens radijacija. J" H I J

automatinis vandene > ILi| g
leidimas, visi reiks- g g
llngi fitlng&i. uždą- V ' 
ral ir č<udos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medžlara.

NEREIKIA JMOKfiTI 
3 METAI IŠMOKĖT

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

ligi 1 P. M. ______
I UŽMIESČIO ORDERIAI I
Į_______ GREIT MriLDOMI_______ Į
Apskaičiavimai noriai teikiami veltui

C M I I I C D S U P P LV . rnlLLtn company
1 247 W. LAKE -MONroe 3)8?
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Republikonų opozicija
Penkiolika senų republikonų partijos vadų išleido 

atsišaukimų, kad J. V. kongresas sustabdytų “nekonsti- 
tucinius veiksmus”, kurie žingsnis po žingsnio traukių 
Jungtines Valstybes į nepaskelbtų karų. Tarp tų “pen- 
AipiiKOs senių' matome uuvusiji iiiinuis vaisujos guoei- 
natonų jųoyvuęnų, ouvusį j. y_. pre^iuenių rioover^ du-* 
vusj. j. y. viee-pre^iaenių juawes, uuvusi repuoiiRonų 
Kanaiaaių j preziaencus juanaonų ir k. rą atsišaukimu 
gaaejo sayo parasg ir u.i.u. sulas, angliakasių unijos1 
preziąęnias, John u Lewis.

Vos spėjo tas atsišaukimas pasirodyti spaudoje, kai 
su viršum simtas atstovų buto narių Washingtone pa
skelbė bendrų pareiškimų, kritikuodami prezidento Roo- 
seyelto “karo politikų” ir reikalaudami, kad republikonų 
partijos veikėjai kongrese ir visuomenėje laikytųsi savo 
1940 metų platformos, kurioje partija pasisakė prieš ka
rų. Netiesioginiu budu šis pareiškimas atakuoja buv. re
publikonų kandidatų Wendell Willkie ir mažumos vado
vybę kongrese už jos pataikavimų krašto, administracijai,

Kaip matome, republikonai organizuoja opozicijų 
prieš J. V. valdžios vykdomų užsienių politikų. Nereikia 
manyti, kad jų tikslas yra tiktai sulaikyti Ameriką nuo 
įsivėlimo i karų. Jiems, gal būt, daugiau rupi politika na
mie. Ateinančiais metais bus kongreso rinkimai: bus ren
kamas visas atstovų butas ir trečdalys senato. Išeidami 
prieš prez. Roosevelto “karo politikų”, republikonai tik
rumoje pradėjo rinkimų kampanijų.

Bet kraštui bus negerai, kuomet kiekvienų valdžios- 
žingsnį santykiuose’su užsieniu stengsis trukdyti orga
nizuota opozicija, kurios interesuose yra kiek galint la
biau diskredituoti valdžių žmonių akyse, nepaisant, ar 
kraštui iš to bus nauda, ar žala.

Tokiai opozicijai pritaria toli-gražu ne visi .republi
konai. Žymi dalis republikonų eina su Willkie,u, kuris 
tarptautinėje politikoje remia prez. Rooseveltų. Todėl ta 
opozicija gali suskaldyti republikonų partijų. 

■ r ini'p 1 ■ t r—■.■■ ....

Lewis’o raudonieji draugai
*"■ "< "y ................ . ■■■< ■

Angliakasių unijos prezidentas, John L. Lewis, ilgų 
laikų draugavo su komunistais ir jų bendrakeleiviais. Jo 
dėka, daug Maskvos gizelių įsiskverbė į atsakomingas 
vietas CIO unijose ir kai kurie jų gavo gerai apmoka
mus “džabus” net federalinės valdžios įstaigose.

Kartu su bolševikais penk tako jais Lewis beveik per 
du metu kovojo prieš kiekvienų prez. Roosevelto.pastan
gų padėti Anglijai. Viskas ėjo gerai, kol Stalinas laikėsi 
“palankauš neutraliteto” link Hitlerio. Komunistai tuo
met putė su Lewis’u į vienų dūdų. Bet dabar^Maskvos 
klapčiukai jau stoja už karų, tuo tarpu kai buv. CIO 
bosas dar vis eina su izoliacijos šalininkais. Lewis padė
jo savo parašų po Lowdeno-Hooverio-Landono manifes
tu, smerkiančiu Roosevelto “karo politikų”.

Komunistų lyderiai turės dabar išeiti prieš Lewisų. 
Bet tuomet daugeliui jų teks atsisveikinti su šiltoms vie
telėms CIO unijose, kuriose Lewiso įtaka dar tebėra stip- 
4- „ . t : 1.

Neleidžia korespondentų į frontų
Sovietų valdžia dar iki šiol neleido nė vienam Anglie 

jos arba Amerikos korespondentui aplankyti karo\fron
tų. Neleidžia į frontų taip pat ir anglų nei amerfjkonų 
karo ekspertų. Todėl niekas negali patikrinti Maskvos 
komunikatų apie karo eigų, i

Anglijos valdžia ir karo vadai stebisi, kas ten tokio 
yra bolševikų fronte, kų Stalinas nori paslėpti nuo 
šaulio. Londone dėl to kįla įvairių abejonių. \

Hitleris elgiasi gudriau. Jo generolai kartais patys 
pakviečia Amerikos korespondentus nuvažiuoti į tas vi e - 
tas, kur ėjo mūšiai, kad jie pamatytų, kiek priešų naciai' 
užmušė ir kiek visokių priešo mašinų ir kanuolių jie su
naikino. Vokiečiai leidžia korespondentams ir pasikalbė
ti su dalyvavusiais mūšiuose kareiviais. Iš tų pasikalbėk

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams  $8.00 
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiams_______1.50
Vienam mėnesiui__________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija „_____________ 3c
Savaitei ......i..........   18c
Mėnesiui __1____ _________ 75c

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

Užsieniuose:
Metams ..... ......... $8.00
Pusei metų ______ i________ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KAS, KUR IR KAIP
. . ____ ....... .... ...k_ _______ _ .. .

ČEKAS POLICININKAS 
GRIEŽTAI VYKDO NA

CIŲ ĮSTATYMĄ

Sako, kad vienas čekas poli
cininkas Pragoję užklupo būrį 
žmonių nakties metu rašiusių 
ant sienos čekų kalba šiuos žo
džius; “Tegu Hitleris prasmen
ga”.

Policininkas, priėjęs prie jų, 
padarė jiems rimtų pastabą:

“Argi jus nežinote įstaty
mo, kuris reikalauja, kad 
Protektorate visi užrašai tu
ri būt i’ašomi pirmiausia vo
kiečių kalba?”

RUDENĮ GALI BŪT KRI
ZĖ VOKIETIJOJE

Amerikoje gyvenąs Vokieti
jos pabėgėlis Dr. Hans von 
Hentig mano, kad šį rudenį 
Vokietijoje gali prasidėti rimta 
krizė. Jeigu naciai nelaimės nu
lemiančios pergales kare su ru
sais iki rugsėjo pabaigos, tai 
spalio arba lapkričio mėnesį, 
sako jisai, pasireikš aštrus ne
sutikimai Vokietijos valdžios 
viršūnėse.

Viena grupė reikalaus susitai
kymo su Sovietų Rusija, kita 
stos už taiką su britų Imperija. 
Galima laukti netikėtos atmai
nos ir Hitlerio nusistatyme. 
Kaip ir Miuncheno krizės me
tu, jisai vėl mėgins įvelti į sa
vo diplomatinius žygius Ame
riką, kad prez. Rooseveltas iš
trauktų jį iš pelkės. Bet Dr. 
Hentig netiki, kad vokiečių ar
mijos generalinis štabas atsi
suktų prieš Hitlerį, nes—

“Armija jau du kartu lei
do sušaudyti savo vyriausią
jį vadą (gen. Schleicher’į ir 
gen. Friįęh’ą}, nemėgindama 
atkeršyti kąrdu už jų mirtį.”
Bet ši krizė turės vieną ge

rą paseką: ji parodys, kad Vo
kietijos žmonės netiki, jogei 
Hitleris esąs nenugalimas.

ANTIS

Komunistiški tauškalai pasi
gavo kieno tai paleistą “antį”, 
kad Dr. Pranas Ancevičius esąs 
paskirtas Ostlando komisaro 
Lohse’s padėjėju. Magaryčioms 
jie dar vadina jį ir “smetoni- 
ninku”.

Jisai nėra ne komisaras, nė 
Smetonos šalininkas, o tik žur
nalistas, kuris, gyvendamas Vo
kietijoje, taikosi kaip įmanyda
mas prie aplinkybių. Nė Ameri
kos didžiųjų laikraščių arba ži
nių agentūrų korespondentai 
negali siųsti iš Vokietijos žinių, 
priešingų valdžiai. Bet iš jų prar 
pešimų Amerikos publika visgi 
šį-tą patiria apie tai, kas dedasi 
Vokietijoje ir vokiečių užimto
se šalyse. Taip pat ir Dr. Ance- 
vičiaus/ telegramos praneša ame
rikiečiams įdomių faktų apie 
Lietuvą, kurių kitokiu budu pa
tirti nebūtų galima.

ANGLAI SKEPTIŠKI

Chicagos “Daily News” ko
respondentas Londone, William 
H. Stoneman, sako, kad anglai 
žiuri skeptiškai į Sovietų Rusi
jos prospektus kare su vokie
čiais.

“Niekas čionai dar nėra į- 
tikinęs savęs,” telegrafuoja 
jisai, “kad Rusija/sugebės at
silaikyti neribotą laiką. Dau
guma ekspertų sutinka, kad 
ji turi puikią progą gintis 
nuo vokiečių, iki ateis ją iš
gelbėti žiema. Bet ekspertai 
taip pat sutinka, kad dalykai 

. gaji pakrypti į blogą pusę, ir 
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jimų korespondentai gauna įdomios medžiagos savo te
legramoms.

Kodėl Maskva negalėtų būti nors tiek atvira su spau
dos atstovais, kaip Berlynas

tai labai greit, jeigu vokiečiai: 
ir toliau nesiliaus atakavę 
rusus tokiu pat smarkumu.”
Žodžiu, demokratijos gąl ne

turės daug laiko svarstyti, pir
ma negu joms teks daryti svar
bius nutarimus.

KAS TIE SOVIETŲ 
GENEROLAI
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Per kokias tris savaites laiko 
vokiečių-rusų karo pradžioje 
pasaulis nežinojo, kas vadovau
ja sovietų Raudonajai armijai. 
Atrodė, kad vyriausias jos va
das turi būti maršalas Timc- 
šenko, nes pernai, po nelaimin
go bolševikų karo su suomiais, 
Timošenko buvo paskirtas į vie
tą pašalintojo Vorošilovo. Bet 
Maskvos komunikatai jo vardo 
neminėjo.
" Pagaliau, liepos 12 d. Mas
kvoje buvo oficialiai paskelbta, 
kad yra paskirti vadai trims 
karo frontams; šiauriniam — 
Vorošilovas, viduriniam — Ti
mošenko, ir pietiniam — Bu- 
denny. Bet argi Raudonoji Ar
mija neturėjo centralizuotos 
vyriausios karo vadovybės?

Netrukus, atėjo žinia iš Mas
kvos apie “Valstybės Gynimo 
Komiteto” sudarymą. Jo sąsta
tas toks; Stalinas, Molotovas, 
Vorošilovas, Malenkov, Berija. 
Čia galima pastebėti, kad, iš
imant Vorošilovą, kuris buvo 
pašalintas iš karo vadovybės už 
nesugebėjimą sumušti suomius, 
visi kiti to komiteto nariai nė
ra karininkai. Molotovas yra 
užsienių reikalų komisaras; Ma- 
lenkov-komunistų partijos cen
tro sekretorius, Berija — žval
gybos viršininkas. Ką bendro 
jie turi sti karo vedimo reika
lais? Ir kaip gali vyriausiame 
krašto gydimo komitete daly
vauti Vordšilovas, kuris tapo iš
siųstas į šihures frontą ginti Le
ningradą ?

Aiški nesąmonė, Todėl reikė
jo karo vadovybę dar kartą 
pertvarkyti. Maskvoje pasirodė 
dekretas, kad vyriausias karo 
vadas yra’ Stalinas. Maršalas 
Timošenko tapo dabar paskir
tas Stalino padėjėju. Stalinas 
neturi nė puskarininkio titulo, 
o betgi jisai pasiėmė ant savęs 
atsakomybę už visą karo stra
tegiją!

O kas yra tie trijų frontų va
dai? Tiesa, jie visi nešioja 
“maršalų” titulus, bet jokio ka
ro mokslo jie nėra ėję ir nie
kuomet kokiais nors karo žy
giais nėra pasižymėję, žurnale 
“Za Svobodu” (Už Laisvę) Vo
rošilovas yra taip apibudina
mas :

“Buvęs šaltkalvis ir nebai
gęs jokios mokyklos, pusiau- 
raštingas žmogus, žinomas 
tiktai savo aklu atsidavimu 
Stalinui ir tuo, kad moka sė
dėti ant arklio kariuomenes 
paraduose.”
Kitus du “maršalu” to žur- 

nalo bendradarbis V. Zenzinow 
vadina “vachmistrais”.

“Vienas iš jų (Budenny),” 
sako jis, “yra garsus, turbut, 
daugiausia savo ūsais ir ne
laimingu žygiu į Varšuvą, dėl 
kurio nepasisekė visas sovie
tų karas prieš Lenkiją 1920 
m.; žinomas dar tuo, kad ga
li daug išgerti, nepašigerda- 
mas, ir mikliai šokti kazoką. 
Antras (Timdščnko) — toks 
pat, kaip ir pirmasis, smar
kuolis. Daugiau, rodos nega
lima nieko pasakyti nei apie 
Budenny, nei apie Timošen
ko.”
Tai su šitokiais' generolais 

Rusijai tenka šiandien kariauti

NACIŲ SABOTAŽNINKAI 
/ -

Leon G. Turrou, per dešimt 
metų tarnavęs kaipo specialus 
Federalio investigacijos biuro 
agentas, The Chicago Dai- 
1 y N e w s laikraštyje rašo apie 
Hitlerio sabotažninkus. Savo 
pirmame straipsnyje jisai sako, 
jog informacijos apie Hitlerio 
agentų veiklą buvo išgautos iš 
Dr, Ignatz T. Griebi, kuris va
dovavo nacių šnipinėjimui A- 
merikoje. Kai 193$ metais Dr. 
Griebi pateko į kalbamo biuro 
rankas, tąi jis viską išplepėjo, 
nes bijojo į kalėjimą patekti. 
Paskui jis paspruko iš Ameri
kos ir pabėgo į Vokietiją,

Iš Dr, Griebi išgautų infor
macijų, sako Torrou, pasirodė, 
jog Hitleris su didžiausiu 
kruopštumu yra pasirengęs sa
botažo pagalba suparalyžiuoti 
Amerikos pramonę. Buvo patir
ta, jog nacių agentai stengiasi 
įsigauti į tas dirbtuves, Rur yra 
gaminamos karo reikmenis. Ka
ro atveju tie agentai butų pra
dėję sabotažą ant plačiausios 
skalės.

Pravartu pažymėti tas faktas, 
jog ranka už rankos su Hitle
rio sabotažninkais ėjo ir Mask
vos suklaidinti lengvapėdžiai. 
Taip buvo iki pat to laiko, kol 
Hitlerio armijos pradėjo žy
giuoti į Rusiją. Nuo komunistų 
talkos nacių agentai neatsisakė, 
bet tuo pačiu metu, sako Tur
rou, jie jau galando peilį savo 
talkininkams galabyti.

Turrou pasakoja, kaip jis vie
noje dirbtuvėje pravedęs tyrinė
jimą, kurio pasėkoje buvo pa
šalinti 63 nacių agentai ir jų 
talkininkai komunistai. Visi jie 
darbą gavo klastingu budu: pa
davė klaidingas informacijas a- 
pie save.
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(Tęsinys)
Bet štai Vokietija pati pradė

jo vesti imperialistinę politiką 
užueuropiuose (Vilhelmo II-jo: 
“Musų ateitis yra jurose”), gre
ta didžiulės kariuomenės ji pra
dėjo statydintis ir stiprų laivy
ną, kurį anglai laikė pavojumi 
jų viešpatavimui jurose. Trum
pu laiku smarkiai išaugusi Vo
kietijos pramonė pradėjo dary
ti konkurenciją savo pigesniais 
dirbiniais anglų kokybiniai ge
resniems, bet už tat ir branges
niems fabrikatams viso pasau
lio rinkose. Maža to, privačių 
pirklių konkurenciją užsienio 
rinkose arba savo kolonistų in
teresus Vokietija tuojau buvo 
veikli paremti diplomatiniu 
spaudimu ir grasinimais (“Už 
kiekvieno vokiečio pirklio už
sienyje stovį visos imperijos ga
lia”). Tai darė ir daro ir kitos 
valstybės, bet jos pridengia tai 
kurtuaziškesnėmis formomis, 
tuo tarpu kai vilhelminčje Vo
kietijoje tai buvo daroma su 
brutaliu tiesumu.

Štai priežastys, iššaukusios 
lemiamą Didž. Britanijos poli
tikos posūkį. Nuo 1898 m. eina 
susiartinimas tarp Prancūzijos 
ir Anglijos, išlyginami koloni- 
jaliniai nesusipratimai Afrikoje, 
pasidalinama čią įtakos sfero
mis ir, pagaliau 19Q4 m. balan
džio 4 d. sudaromas seniai lauk
tas anglų-praiicuzų susitarimas.
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4. NUO DRAUGYSTĖS 
PRIE KARO

Vokiečių diplomatija betgi
... < 4. j,""' .į4, 

prieš milžinišką naęių karo ma
šiną.

Gabiuosius Raudonosios. ar
mijos vadus — Tuchačevskį, Ų- 
borevičių, Putlią ir k. — Stali
nas prieš ketverius metus išžu
dė,

Įdomiausias dalykas, kurį iš
kelia Turrou, yra tas, kad na
cių sabotažninkai yra nepapras
tai gerai paruošti savo darbui. 
Vokietijoje jie turėjo lankyti 
specialią mokyklą, kuri ruošė 
sabotažninkų kadrus. Specialis
tai ir mokslo žmonės busi
miems sabotažninkams detaliai 
išaiškino lėktuvų ir kitų maši
nų konstrukciją. Jie nurodė, 
jog kiekviena sudėtinga mašina, 
lyg žmogaus organizmas, turi 
opias vietas. Kai pažeidžiamos 
tos vietos, tai mašinos paliauja 
veikusios.

Sabotažninkai mokykloje tin
kamai susipažįsta su tų kraštų 
mašinomis, kur jie turi veikti. 
Atvykę į kitą kraštą, jie sten
giasi visokiais budais įsigauti į 
svarbesnes pramones. O ten jau 
pradeda dirbti savo pragaištin
gą darbą.

Turrou sako, jog katastrofa 
su vadinamąja “oro tvirtove” 
San Diego apylinkėje įvyko dči 
sabotažo. Dabar, esą, liko nu
statyta ir tai, kokios rųšies sa
botažas liko papildytas. Kaip ži
nia, ta oro tvirtovė, kurios pa
darymas atsiėjo $250,000, nu
krito ir sudužo bedarant ban
domuosius skraidymus. Toje a- 
varijoje žuvo keturi lakūnai.

Kituose savo straipsniuose 
Turrou rengiasi iškelti į aikštę 
ir daugiau faktų, kurie parodys 
sabotažninkų veiklą Amerikoje,

ATSISAKO NUO TALKOS
Pastaruoju laiku komunistai 

visiems siūlosi į talką, kas tik 
yra nusistatęs prieš Hitlerį. Jie 
kviečia visus sudaryti vieningą 
frontą prieš nacius ir fašistus.

Štai Buffalo mieste atsidarė 
United Automobile Workers

nenorėjo i>risipažinti esanti nu
galėta. Juo daugiau reiškinių 
rodė stiprėjančią draugystę tarp 
Prancūzijos ir Anglijos, juo ne
ramesnis darėsi kaizeris Vilhel
mas II-sis, juo daugiau jis da
rė pastangų atitraukti Rusiją 
nuo besiformuojančios trilypės 
santarvės. Taktika, kurios čia 
laikėsi vokiečių diplomatija, bu
vo tokia, kad Rusijos interesus 
nukreiptų kita kuria kryptimi, 
kur jie susidurtų su Anglijos 
interesais, Toks objektas pir
miau buvo Bosforo sąsiauris. 
Jau 1887 m, sutartyje su Rusi
ja (išskiriant Austriją) buvo vi
sai slaptas protokolas, kurio 
antras straipsnis sako: “Jei Ru
sija butų priversta imtis ginti į- 
ėjimą į Juodąją jurą, saugoda
ma savo interesus, Vokietija pa
sižada laikyti palankų neutrali
tetą ir teikti moralinę bei diplo
matinę paramą toms priemo
nėms, kurių Rusija ras reika
lingu imtis savo imperijos rak
tui apsaugoti”. Rusija, matyt, 
ilgai pasitikėjo tuo galimu Vo
kietijos neutralumu, plečiant jai 
ekspansiją į Dardanelus, nes 
štai 1897 m. Rusija visai rimtai 
rengiasi pasiųsti desantą Juodo
siomis jūrėmis ir užimti dalį 
Bosforo tąsiausio, kad priešo 
laivai negalėtų įplaukti į Juo
dąsias jūres. Apie tai mini gra
fas Vitte savo atsiminimuose, o 
bolševikų pąskelbtųose caro val
džios archyvuose randame susi
rašinėjimą to meto užsienių rei
kalų ir karo ministerių, kuria
me aiškiai numatyta ir caro su
tikimas gauta desantui pasiųsti. 
(Rusko-germa nsk i j e a t nošen i j a, 
sekretnyje dokumenty, Moskva, 
1922). Greičiausiai, kad tai ne
įvyko dėl technikinių priežas
čių: mat, paaiškėjo, kad Rusi
ja neturi Juodosiose jūrėse pa
kankamai transporto laivų; per

konvenija, kuriai bando pasige
rinti komunistai, o ypačiai jų 
spauda.

Prezidentas R. J. Thomas ati
darė konvenciją. Savo įžanginė
je kalboje jis užpylė komunis
tams šalto vandens, pareikšda
mas, jog asmeniškai jis prita
riąs teikimui materialinės pa7 
galbos Anglijai, Kinijai ir So
vietų Rusijai, tačiau lai jokiu 
budu nereiškią pritarimo Ko
munistų partijai.

Vėliau jis dar pridūrė, jog au
tomobilių pramonės unija suge
ba savo problemas išspręsti ir 
be pašalinės pagalbos. Vadina
si, davė komunistams suprastų 
kad jie nekištų savo snapo į u- 
nijos reikalus.

Kiek galima spręsti, konven
cijoje yra gana stipri Reuther- 
Frankensteen grupė, kuri yra 
pasimojusi diktatorių garbinto
jams visiškai kelią užkirsti. To
ji grupė pasiūlys priimti kons
titucinę pataisą, kad komunis
tai, naciai ir fašislai negalėtų 
unijoje užimti jokios atsakin
gos vietos.

Unijos programoje sakoma, 
kad komunistų, fašistų ir nacių 
organizacijų nariai yra lojadųs 
svetimai valdžiai. Faktiškai jie 
yra svetimos valstybės agentai, 
kurie dirba svetimos valstybes 
naudai. Jokis asmuo, kuris yra 
lojalus svetimai valstybei, nega
li tinkamai tarnauti unijos in
teresams. Nežiūrint, kaip daž
nai komunistų partijos linija 
bus mainoma ir kaip patrauk 
liai komunistai kalbės apie so
lidarumą (solidarumas jiems 
parupo nuo to laiko, kai Stali
nas susiniovė su Hitleriu), uni
ja neprivalo nieko bendro turė
ti tiek su Stalino, tiek su Hit
lerio agentais.

Kad kokios, kalbamoje kon
vencijoje komunistai gali labai 
skaudžiai savo nagus nudegti.

Auguras

visą vasarą butų buvę galima 
pervežti tik apie 68,000 vyrų, L 
y. % desanto.

Vėliau tas Rusijai siektinas 
objektas keičiasi: tai Tolimieji 
rytai, Rusijos interesai Man- 
džiurijoje ir Kinijoje. Ir čia Vil
helmo II-jo diplomatija stengia
si rusus paskatinti, žadėdama 
visokeriopą pagalbą, kad tik 
Rusija įsiveltų į aferą ten Ry
tuose ir atkristų, kaip gresian
ti jėga, Europoje. Tas buvo juo 
lengviau, kad caro aplinkoje ne
truko šalininkų “pamokinti Ja
poniją”, reikalavusią, kad Rusi
ja evakuotų Mandžiuriją, ku
rios dalį ji buvo užėmusi po va
dinamojo bokserių sukilimo. 
Po ilgų ir nevykusių derybų Ja
ponija 1904 metų vasario 5 die
ną nutraukė diplomatinius san
tykius ir po poros dienų pradė
jo karą. Vokietijos laikymasis 
rusų-japonų karo metu būro 
aiškiai palankus Rusijai. Vilhel
mas bandė iš to netgi sudaryti 
diplomatinį kapitalą ir patrauk- , 
ti savo pusėn Rusijos simpati
jas, nurodinėdamas Anglijos 
nedraugingą Rusijai elgseną to 
karo metu. Jau 1901 m. liepos . 
24 d. dėl Dogger-Bank inciden
to vos nekilo karas tarp Rusi
jos ir Anglijos; tik prancūzų di
plomatijos pastangomis jo buvo 
išvengta. Vilhelmas naudojasi 
proga ir iškiša Nikalojui II-jam 
savo projektą: vokiečių-rusų- 
praneuzų sąjungą. Jei pirmieji 
du partneriai susitaria, Prancū
zija, vokiečių nuomone, noroms 
nenorams turės pritarti. Caras 
jau buvo bepriimąs šį projektą, 
bet po kiek laiko praneša, kad 
jis laiko reikalingu painformuo
ti pirmiau apie jį Prancūziją. 
Vilhelmas atsako, kad tada vi
sas reikalas busiąs sugadintas. 
Taip tuo tarpu ir lieka.

(Bus daugiau)
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Ieva Simonaityte

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

(Tęsinys)
Staiga, lyg pabusdama iš gi

laus miego, Advė surinka ne sa
vo balsu:

—Visi mane apleidžia, tai ko 
tu čia dar stovi? Eik sali. Ge
riau liksiu jau šiandien viena. 
Juk tu vis tiek mane paliksi.

Jonis nustemba: iŠ kur šitoks 
įtarimas? Argi jau liežuviai... 
Ne, negali būti:

—Advike, ar šią valandą aš 
tau ne artimiausias? Ar jau už
miršai, ką tau žadėjau? Tu ži
nai, kad aš tave myliu. Jeigu 
tau skauda, tai skauda ir man. 
Eikš, aš tave parvesiu namo. 
Mudu priklausova prie gyvųjų, 
o ne prie numirusiųjų. Mudvie
jų laukia ateitis. Ji išgydys tik
rai visas žaizdas, nors jos ir 
dar taip skaudėtų,

—Kalbėti tu moki be galo 
gerai, bet aš jau nesitikiu ta
vim. Apleisi mane, našlaitė pa
sidarys ir tau nuobodi.

—Tu pati gana kentėdama 
dar ir mane kankini. — Jonis 
Dagys supyksta ir nekantriai, 
kiek per greit, kalba toliau. — 
Kiek kartų jau sakiau ir vis 
kartoju, kad tave myliu. Tai

tu ne mano pirmoji meilė? Ar 
tu ne mano žvaigždė, kuri man 
kelią rodė kare esant, kuri ma
ne linksmino man • liūdinti 
Niekšas bučiau, jei aš tai dary
čiau! Ir šičia, prie tavo moti
nos kapo, prisiekiu tau dar kar
tą, kad tiktai tave vieną mylė
siu amžinai. Nebodamas to, kas 
ir įvyktų. Tegul bus dangus 
mano liudininkas. Tikėkis ma
nim, ir tavo skausmai nebebus 
tokie baisus.

Taip kalbėdamas, Jonis nu
tvėrė Advės ranką. Tuo pačiu 
akimirksniu aukštai, pušies ga
lūnėje, sukrankė varna, lyg šai- 
pydamosi ir įspėti norėdama: 
šios Valandos neužmiršk.

Palytėjusi Jonio ranką, Adve 
krūptelėjo: ji buvo drėgna, šal
ta ir nuostabiai svetima. Advė 
atsiplėšė nuo jo ir, parpuolusi 
ant kelių, apg’obė motinos ka
pą ir verkė balsu.

Nebodamas visų savo Advei 
duotų pažadų, Jonis Dagys vis 
daugiau pradėjo nebekantrauti. 
Jis ėmė vaikščioti šen bei ten ir 
dairytis vartų link. Pagaliau 
nuo vartų atgrįžo viena Advės 
giminaitė, prikalbėjo Advę kel
tis ir nusivedė ją, o Jonis paė
jo vienas savo keliu.

Parėjęs namo, Jonis rado vi
sus namiškius didžiojoj stuboje 
prie kavos besėdinčius. Jų tai>

Pastebėjęs piršlienę, Jonis, nė 
dievpadėką nepalinkėjęs, lyg į 
kaktą daužtas, atsisuko ir vėl 
išskubėjo lauk į prieangę. Bet, 
pamanęs, kad, jį čia labai pato
giai gali užklupti Juodgalvienė, 
jis nuėjo į šiurę. Ten atsisėdo 
ant varstoto ir ėmė. drožinėti 
kaži kokį kylį.

• Bet neilgai jis čia vienas sė
dėjo. Angoje pasirodė jo beieš
kanti sesuo Ėvė.

—Ko<!ėl tu pabėgai iš stubos? 
Ar kavos nenori? — teiraujasi

—Kad aš tą piršlienę pama
tau, tai jau esu pilnas iki čia,— 
Jonis parodė pirštu iki plaukų 
Bet Ėvei juokas, ir ji sako:

—Tu nuo Dievo teismo neiš
bėgsi, tave visvien pakars...

—Aš manau, tu žinai, iš kur 
aš pareinu? — rimtai paklausė 
brolis.

—Nežinau, rasi buvai laido
tuvėse? šiandien, Juodgalvienė 
sakė, laidojo Perkamięnę.

—Taigi. Ar manai, kad man 
tada malonu tą moterį sutikti? 
Kad ji kur sprandą nusisuktų 
su tais savo prakeiktais pirši
mais!

—Ne tiek jos kaltė, kiek ma
ntikės. Ne tiek Gaičiai ją siun
čia, kaip tau atrodo, kiek Da
gienė pati Juodgalvicnę kursto. 
Šiandien pati girdėjau, kaip ji 
jai įkalė tau įkalbinėti, kad tau 
jau laikas esąs vesti. Tu, iš ka
ro parėjęs, esą nebegali tranky
tis aplinkui, lyg savo vietos ne
turėdamas. Tu turįs, girdi, su
sirasti šiltą vietelę, o šiltesnės 
už Gaičiaus ūkį niekur nesą.

Jonis sukeikė vokiškai ir nu
sispjovė. Paskui, matyt, kita 
mintis jį pagavo:

—Ėve, juk tu pažįsti Perka- 
mikę?

—Žinoma, pažįstu, kaip ne!
—Kodėl tu su ja nedraugau- 

ji?
Keblus klausimas. Apie tai ji 

niekada nepagalvojo. Ir kaip 
pagalvoti: nei progos tam, nei 
priežasties nebuvo:

—Aš nežinau, tik taip...
—Kodėl tu neneši Advei siū

ti? — neatleidžia Jonis. — Visi 
sako, kad ji gerai siuvanti.

—Galėčiau nešti, bet tada rei
kėtų su Dagiene 'pasiginčyti.' *

—Ar tu tik tiek su ja tesi
ginčiji?

Ėvė atsimena savo kasdieniš
kas kovas su motina ir juokia
si. Jonis juokiasi taip pat ir at
lenkia:

—Na, nieko nepadarysi ir nc- 
supaisysi kieno čia kaltė, kad 
mes amžinoje kovoje su moti
na. Daug kartų yra mantikės 
tiesa, o mes tik ginčijamės ir 
gana.

—Bet daug kartų ji yra ir ne
teisinga, — atkerta Ėvė: — ko
dėl prieš tėveli ji tokia pikta? 
Kodėl ji su juo nesiskaito? Tas 
man nepatinka. Juk tėtis ne 
bernas. Man gaila jo,

—Su tėčiu ji vis taip elgėsi, 
mes nieko nepataisysime.

—O tėtis man vis dėlto kaž* 
kaip mielesnis už mantikę, — 
sako Ėvė ir susimąsto.

—Ėve, — vėl pradeda Jonis: 
— buk man atvira, kaip patin
ka tau Advč Pcrkantikc?

—Perkantikč?—Ėvė vis dau
giau turi stebėtis. Ne dėl to, kad 
Jonio mintys pas Perkamikę. 
Ėvė seniai žino, kad jis ją myli 
bet jai nuostabu, kad jis šian
dien tiek daug apie ją kalba. 
Niekada dar nė žodžio nebuvo 
apie ją prasitaręs. — Perkami-, 
kė?

—Taigi, Advė. — Jonis nebe- 
kantrauja.

—Ne, kaip ji man patiks, ge
rai, ir net labai gerai. Ji išmin-
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—Dagienės balsas toks tykojęs, 
toks keistas, Joniui dar beveik 
nepažįstamas. T

—O dėl ko šiaip, manai?— 
tokiu pat balsu paklausė sūnūs.

Į tai motina nieko nebeatsa
kė: Ji pasitaisė skepetą, atsiko
sėjo, ir ant alkūnės atsirėmusi, 
susisvajojo, Jonis pradėjo vėl 
švilpauti nepažįstamą vokišką 
melodiją.

—Kiek tau metų, Joni? —ro
dosi, visai ne vietoje paklausė 
Dagienė sunaus.

Joniui juokas. Bet jis supran-

tinga, dora mergaitė; nors.,, 
nežinau, kodėl mantikė iš jos 
šaiposi.

—Ar tu nenori su ja drau
gauti? Ėve? Ji taip baisiai vie
na, neturi jokių draugių.

i—Ak, aš jau norėčiau. Aš 
taip pat neturiu jokių draugių. 
Bet ar Perkamikė norės? Juk 
aš tokia jauna, vos penkiolikos 
metų. — Vis dėlto Ėvė prade
da džiaugtis. Ji jau pradeda įsi
vaizduoti, kad artybėje turės 
draugę, pas kurią vakarais ga
lės nubėgti, pasiplepėti, kaip ki
tos mergaitės tarpu savęs daro. ( ta, kad motina kokiu nors ypa

tingu tikslu šitaip klausia. Juk 
ji žino gana gerai, kiek jam 
metų. Jis sako:

—Apskaičiuok, bet pilname
tis tikrai jau esu.

—Na, tai jau ir laikas tau 
vesti. ' ' '

—-Ak, šitaip... Ar bųtinai rei
kia? — Jonis juokiasi. Jis sten
giasi palaikyti linksmą nuotai
ką. Jis nori, kad bent atrodytų, 
jog jis linksmas. Bet motina nė 
kiek nemano pritarti sunaus ta
riamajam linksmumui:

—Taip, reikia. —■ Jos balsas 
toks, kad jau įsakius ginčytis 
nebeverta.

Bet sūnūs to neboja, jis bū
tinai nori š andien su motina 
pasiginčyti:

—O aš nemanau skubintis. 
Man dar daug laiko? Oi, kiek 
man dar laiko!

—Kam tau laukti, kad tavęs 
gera vieta laukia?

—Ne tiek ta vieta manęs lau
kia, kiek bene ta .., merga.

—Ir merga.
—Ir tu.. . 
—I aš . . .
—Man taip atrodo, kad tu 

nori manim ‘ nusikratyti. Argi 
aš tau staigu taip įkyrus pasi
dariau?

—Ne, bet M tavo gero noriu, 
sūneli.

“Šuneli”, sakė motina. Retai 
taip ji tesako* Jonis pradeda 
lyg ir apgailėti, kad jis prieš 
motiną kapais tbks status. Ži
noma, moliųą visada gero savo 
vaikams tenori.

—Bet manęs nevilioja nei tas 
ūkis, nei merga.

—Gaičikė gali ir kitą gauti. 
—Kodėl tad neima?

BE ISTORIJOS

Bet staiga jos veidas apsiniau
kia:

—O ką pasakys mantikė?
Jonis pradeda švilpauti kaži- 

kokią kareivišką dainą. Paskui, 
kiek patylėjęs, sako:

—Su mamike vėl kartą pasi
ginčysi, kas čia jau tokio.

Ėvė juokiasi, jai patinka Jo
nis, dar daugiau jo nuomone.

—Ar tu moki burną laikyti, 
Ėve? Jeigu taip, tai aš tau ką 
nors papasakosiu.

Ėvė prisiegojasi tikrai mo
kanti burną laikyti. Ji galinti

Aspazija.

Jie senesni už patį sfinksą, 
nes jie jį padarė. Ir jų mįslė 
taip pat sunkiai atspėjama, kaip 
paties sfinkso mįslė, ir todėl ji 
dar neatspėta, nors jau tūkstan
čiai metų prabėgo!

Tebėra piramidės ir hierog
lifai; bet tie, kas jas statė ir 
darė, neminimi, hieroglifai ne
pasakoja jų kančių istorijos.

Saulė privertė prabilti neby
lį Memnoną, bet jų lupų joki 
saulė nėra pravėrusi.

Baltuosiuose Atėnuose garsu
sis Pheidiag marmuro ir aukso 
nemirtingąsias statujas aptaškė 
juodu krauju, kurs varvėjo iš 
kankinamųjų vergų nugarų, bet 
Zeusas, galingasis Zeusas, žaibų 
leidėjas ir dangaus valdytojas, 
neleido nei vieno žaibo, kad už
stotų kankinamuosius.

Atcna iš aukštumos sergėda
ma maloniomis akimis žiurėjo

Apdegę kryžių liemens liudi
jo čia buvus gyvuosius žibin
tus, kurie čia kabojo! Bet nei 
šis tigrų maistas, nei anie kry
žių papuošalai nėra kalbėję gy
vos istorijos kalbos.

Praeidama viduramžius, Klie
dą meta plunksną į šalį ir už
sidengia veidą nuo durnų, ku
rie kyla iš inkvizicijos laužų.

Daina atsisako ritmo vaini
kan pinti kankynių kambario 
skausmo dejavimą, žodžiai ne
pasiduoda melodijai.

Pegasas, kriauklių būrio lydi
mas, pralekia apsvilusiomis pa
sagomis pro raganų laužus...

Mes norime rašyti jų istoriją. 
Mes, kurių vardai — jų žaizdų 
vardai, kurie esame aidas jų de
javimų.

Mes norime atkasti amžių ka
pus, atidaryti piramides, kur 
dar guli kapuose jų kankinto
jai su aukso kaukėmis, ir kvie
sti juos istorijos švieson.

Mes norime atspėti sfinkso

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson BAR. 2504

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

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL UQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St
TeL Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

—Ar žinai, kad aš su Pcrka- 
mike susižadėjau?

Bet Ėvė, dėl tokios liktai pa
slapties labai apsivylusi, atsako:

—Tą jau butum galėjęs se
niai padaryti. Ir aš maniau, kad 
jau buvai padaręs. Tai dabar 
jau ir žiedus nupirkai?

—Tu nesipriešini?
—Kodėl,'kam man priešintis? 

Ji graži, daili, tau labai pritin
ka. Daug geriau, negu Gaičiaus 
Ane, Thi reiškia: Advė atitekės 
į musų ūkį? Fein!

Dabar Jonio veidas apsiniau
kia:

—O ką pasakys Dagiai?!
Bet Ėvė vėl juokiasi:
-—Su jais pasiginčysi. Jie 

lės išimtinę pasiimti.
—Taigi, kad jie nenori 

ant išimtinės. Tik dėl to jie
ri mane su prievarta iškišti į 
Gaičiaus gyvenimą.

—Ak šitaip! — Ėvei naujie
na.

—Jie nori patys šeimininkau
ti, kol tu paaugsi. Tada atiduos 
ūk į tau.

—Hm. Bet man geriau patik
tų, kad tau ūkį paduotų. Kol aš 
paaugsiu, atsiras man vietų iš
tekėti...

—Kur tu buvai šiandien, Jo
ni?

Brolis su seseria krūptelėjo. 
Nė vienas nepastebėjo, kaip į 
šiurę atėjo Dagienė.

—Aš... — nutęsė Jonis, ir 
kiek patylėjęs, sako: —- laidotu
vėse*.

—Ėve, cik rykus nuplauk, — 
įsakąs Dagienės balsas.

Ėvė pastalė lupas:
—O kur mergos?
—Mergos

Eik, sakau,
Ėvė išėjo, 

ant kampe
tylėjo. Tylėjo ir Jonis. Tik ner
vingai jis drožinėjo kylį, iš ku
rio pagaliau tiktai vieni šipuliu
kai beliko.

—Ar. . . tau taip artima bu
vo Perkamienė? — tyliu balsu 
paklausė Dagienė.

—Ne tiek man, kiek tau, — 
atsikirto Jonis: — bet, kad tu 
nesirengei eiti ją paskutinį kar
tą palydėti, tai ėjau aš.

—Del ko ėjai tu?
—Mandagumo dėl...
—Ar tiktai mandagumo dėl?

kurie arti buvo, ji nematė.
Alyvos medis, taikos skelbė

jas, Alenos dovana, augo ir ža
liavo vergų prakaito šlaksto
mas, taiką sko bdamas.

Ne geriau, kaip baltuosiuose 
Atėnuose, dėjosi ir aukso Ro
moje,

Cirko smėlys raudonavo ver
gų kraujais, kuriuos žvėrys dra-

Iš laivių kalbos verte O. D«

Suėmė Už Antrą 
Operaciją

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846

ga-

eiti
no-

Chicagietis gydytojas Dr. 
Charles Bernis laukia teismo 
už padarymą nelegalės operaci
jos. Vakar jisai buvo su nitas 
ir apkaltintas padarymu ant
ros panašios operacijos.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 
SMULKESNI

BLACK BAND
Sales

arcus

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
LUM1P ....... $10.25
taksai ekstra.

—Ką aš tada darysiu? — Jo
nis vėl nusiprunkščia juoku.— 
Ir klausimas,! Lyg be 
nebėra mergaičių.

—Mergaičių yra ir 
tokių ūkių nebebus.
Joniui' tetinka tik geriausias!— 
Tarp žodžių lyg girdeli motinos 
pasididžiavimas.

—Bet... aš tėviškės 
Kodėl turės kuriądien
kitas į Dagių ūkį, kodėl čia nc-

Gaičikės

bus, bet

noriu.

J

2

i

Turtas Virš $6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime Q C n n n n n 00 

ATSARGOS FONDĄ ViršduUUjUUUiUU

c

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

praneši Aius.

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 = 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.š

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

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

i LOAN ASSOClATlONofChlcago
i JUSTINI MACKIEWICH. Pres.

i 4192 Archer Avenue
VIRginia 7/47

Taisykite Savo 
Namus Pakol v
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
darba.

v

stovinčių rogių. Ji

Vardas

Adresas

fflne Aurora 
is WEBBED 

IN A BLAZE 
OF AERGE 
HEAT FOR 

AKI (NSTANT. 
t J Then \ .

MIDNIOHT 
BLACKNE33

COMES

turi savo
kad tau ir tėve- 
dabar jau eit* 
Bet ir nereikia, 
jaunas, leiskite 

kiek

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

□ Apšildymu O Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Miestas

hmbbumž

THE CRBW IS#lNNBD DOWN BY THE 
(NTOLERA0LE WEIGHT OF TR^MENOOUS 
AGCEUERATION.

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

NAUJIENOS
1799 So .Halsted St., 
Chlcago, HL

AND A 5HOT FROM A GlANT SUN 
THE AURORA 15 5PEWED FROM THE 
VOUCANO’5 MOUTH.

skersa akim pažiurėjo Jonis į 
moliną. Bet jai tylint, jis atlen
kė:

-—Aš žinau, 
liui nemalonu 
ant išimtinės. 
Aš dar toksai
man, iš karo grįžusiam, 
pasilsėti, jaunomis savo dieno
mis bent kiek pasigėrėti. Neno
riu toks jaunas jau apsiversti 
šeimyniniais rūpesčiais. Leiski
te man bent penkis, šešis melus 
be jokių rūpesčių pagyventi. 
Juk amžius toks ilgas. Kiek jb 
man atneš dar vargų! — Jonis 
seka motinos judesius. Jis no
ri žinoti, kokį įspūdį padarė jo 
žodžiai.

(Bus daugiau)

JACK’SWIFT

A0RCE5 ORI P 
»THE SHIP,

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. J”-X 
iOLcIlC ir oo 

Telefonas ATLANTIC 4290.

Telefonas

UP, UP, UP------FAR INTO THE STRATO5PHERE,
ON THE ASCENDING MUSHROOM OF STEAM 
AND DEBRIS.

MADŲ

0h 0F PRTTERnS

ValrtU*
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Brangsta Duona 
Detroite, Kitur

DETROIT, Mich. — Vienu 
centu čia pakilo 18 uncijų ke
palėlis baltos duonos. Panašiai 
duona pabrango Clevelande, ir 
kituose didesniuose rytinių val
stijų miestuose.

(Centu duona turbūt pa
brangs ir Chicagoje.)

“Auksas” Pasirodė 
Ne Auksas

“Ne Viskas Kas Blizga”—
GLENVIEW, III. — Nepra

turtės tie žmonės, kurie susku
bo pirkti lotus ir kasti skiepus 
Hutchings su bdi vizijoj e. Keletu 
dienų atgal vienas darbininkas 
ten buk atrado aukso rudies. 
Gandas apie tai visur pasklido 
žaibo greitumu. Bet pasirodė, 
kad ta rudis gal blizga, bet ji 
ne auksas ir neverta nei cento.

Užmušė Žmogų, 
Traukinys Nušoko 
Nuo Bėgių

SOUTH BEND, Ind. — Prie 
La Porte, Ind., Grant Trunk 
gelžkelio ekspresas sudaužė ke
leivinį automobilį ir užmušė jo 
šoferį, Lester Hartman, iš Rose- 
dale, Ind. Pats traukinys nusi
rito nuo bėgių. Keleiviniai va
gonai išliko sveiki.

Prisaikino 96-is 
Valstijos
Policistus

Vienas Lietuvis-Steponaitis.
SPRINGFIELD, III. — Illinois 

valstijos saugumo departamen
tas prisaikino ir priskyrė tar
nybai 96-is jaunus vyrus, kurie 
neseniai išlaikė kvotimus į vals
tijos policijos departamentų.

Naujoji valstijos administra
cija buvusį policijos departa
mentų nuodugniai perorgani
zuoja ir bando jį pastatyti lo
kiais pat aukštais pamatais, ku
riais pastatyta garsioji Kanados 
“mounties” policija ar Pennsyl- 
vania policija.

Iš Spring Valley.
Prisaikintųjų eilėse yra rodos 

tik vienas lietuvis, p. Steponai
tis iš Spring Valley, III.

Suvaržė Kojinių, 
Šilko Pardavinėjimų

ST. LOUIS, Mo. — čia ne
trukus gali būti įvestos “korte
lės”, jei moterys ir toliau tuš
tins kojines ir šilko medžiagą 
iš krautuvių. Viena departa- 
mentinė firma paskelbė, kad su
varžo tokių prekių pardavinė
jimą: viena pirkėja galės tik 
tam tikrą kvotą nusipirkti, ir, 
ne daugiau.

J. V. APSAUGA vs. MUTZIE

Ties S t. Louis, Mo., J. V. vyriausybė turi pastatyti 
dešimties milijonų dolerių vertės amunicijos dirbtu
vę. Bet toj vietoj randasi Mr. ir Mrs. Mark Boundy 
(viršuj) namai. Vyriausybė juos nupirko ir nori nu
griauti, bet Boundy atsisakė kraustytis, nes, girdi,, jų 
kalė, Mutzie (matoma paveiksle) laukiasi šuniukų. 
Kaip “garnys” apsilankys, tai tada, girdi, jie išsi
kraustys. Atrodė, kad J. V. apsaugos darbas turės su
stoti ir laukti Mutzie “garnio”. Vakar vienok Boundy 
nusileido, sakydami, kad Mutzie yra patriotiškas šuo. 
Dabar Mutzie “garnio” lauksis naujuose namuose.

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE-
L1ETUVIŲ PREKYBOS BUTAS

Unijai Nusileido 
Kankakee, III. 
Kojinių Dirbtuvė
Atiduoda Ginčą Darbo Tarybai

KANKAKEE, III. . — Bear 
Brand Hosiery Company koji
nių dirbtuvė galiau nusileido 
streikuojantiems darbininkams.

Firma sudarė laikiną, sutartį 
su Amerikos Darbo Federacija, 
kurioje sutinka ginčą pavesti 
federalei darbo tarybai, ir pra
vesti darbininkų balsavimus uni
jos klausimui išspręsti. Firma 
taipgi sutinkanti priimti balsa
vimų nuosprendį.

Daug Lietuvių
Streikas tęsėsi virš savaitę 

laiko. Užvakar streikieriai dirb
tuvę buvo visai uždarę, bet su
darius susitarimą, vakar visi 
grįžo prie staklių.

Šioje dirbtuvėje dirba daug 
lietuvių. r

Stipendijos Jau
niems Angliaka
siams

Duoda Illinois Universitetas.
CHAMPAIGN, III. — Illinois 

universiteto kasyklų institutas 
skelbia, kad duos eilę $100 sti
pendijų jauniems angliakasiams 
ir angliakasių stiliams studijuo
ti inžineriją.

Aplikacijas galima gauti iš 
universiteto raštinės.

Diena Iš Dienos
Turės Savaitę 
Poilsio Michigane

Pas Am krosus
18-TA APYLINKĖ. — Gerai 

žinomas biznierius Bill Zieck su 
žmona Julia, 2113 So. Halsted 
St., šį sekmadienį automobiliu 
vyksta į Paul Ambrose vasar
vietę, kuri randasi Michigan 
valstijoj, Wolf Lake apylin
kėj.

Ten nuvykę, šiedu biznieriai 
tikrai turės savaitę gero poil
sio.

Pernai Bill Zieck savo atosto
gas praleido Ballimorėj, Md. 
Ten jo dėdė irgi turi gražią va
sarvietę.

— Vietinis.

Michael G. Behun, 26, su 
Mary SereUa, 22

Theodore J. Baxter, 23, su 
Mildrtd Duris, 23

Reikalauja
Perskirų

Adolph Jagmin nuo Josephine 
Jagmin

Gauna
Perskiras

Barbara Narbut nuo Mark 
Narbut

“Japonai” Veržiasi
Į Michiganą

LANSING, Mich. — Michiga- 
no agrikultūros biuras susirūpi
nęs ir rengiasi įvesti kvaranti- 
ną Ohio pasienyje. Iš Ohio į 
Michiganą pradėjo veržtis japo
niški vabalai.

Serija radio pranešimų

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Elmer Brauer, 26, su Emma 
Palait, 26

John Stoffe, 51, su Anna Di- 
nius, 48

Anthony Samoška, 31, su
Frances Budvet, 25

John Wyzukowicz, 25, su Jo
sephine Burneiko, 22 ✓

KITI LIETUVIAI D AKT ARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Bfofjn Jf. fiubtikisi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
1505-07 So. Hermitag'e Avė, 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727
U ~ 1 KOPLYČIOS VISOSE JLJyJKa 1 CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programa Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WIIIP stoties (1520 K.) 

8* POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

kl

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut IMth Street Tel Pnllman 127*

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490S

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonu YARDS Ml».

L J. ZOLP
1646 We«t 46th Street Phone YARds 0781

Antra kalba, iparakyta sek r.
J. P. Varkalos:

Varde Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois (Lie
tuvių Vaizbos Buto) sveikinu 
visus klausytojus.

Praeitą ketvirtadienį aš nu
rodžiau, kad svarbiausias tiks
las šios organizacijos — ta'i iš
plėsti gerbūvį tarpe lietuvių 
Chicagoje.

Šiandien kalbėsiu apie antrą 
tikslą, ši organizacija yra pa
siryžus įgyvendinti ir išlaikyti 
teisingumą ir dorybės princi
pus biznyje ir profesijoje. Kad 
išvengti nesusipratimų tarpe 
biznierių ir profesionalų, sten
giamasi prieiti prie vienodų 
metodų darymo biznio.

Tikslu šios orgapizacijos yra 
įgyvendinti ir palaikyti gerą 
vardą ir pasitikėjimą lietuvių 
biznierių ir profesionalų ne tik 
tarpe lietuvių visuomenės, bet 
ir tarpe pačių lietuvių biznie
rių ir profesionalų.

Dėl įkūnijimo viršminėtų 
principų, kurie užrašyti čarte- 
ryje ir konstitucijoje šios orga
nizacijos, nariais Lietuvių Pre
kybos Buto gali būti tik tokios 
lietuviškos įstaigos ir firmos, 
tik tokie lietuviai biznieriai ir 
profesionalai lietuvių kilmės, 
kurie prisilaiko viršminėtų 
principų.

Štai dėl ko Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois re
komenduoja daryti biznį su lie
tuviais biznieriais ir profesio
nalais, ypač su tais, kurie yra 
nariai šios organ’zacijos, nes 
jie yra prisiketinę visuomenei 
teisingai tarnauti.

Kad įgyvendintų užbrėžtus 
tikslus šios orgamzacijos, di
rektoriai skiria pirmininkus 
įvairių komisijų, kurie be jo
kio užmokesčio atlieka skirtus 
jiems darbus.

šiandien aš išvardysiu kelias 
veikiančias komisijas. Iš jų 
darbų jus turėsite progos dar 
plačiau šią organizaciją pažinti.

----------------- (j(

apie organizaciją

Štai narių priępiįmo komisi
ja, kuri turi ištirti praeitį ir 
būdą kiekvieno aplikanto pirm 
negu direktoriai balsuoja už 
jo priėmimą į narių skaičių.

Pirmininkas t ^jęs komisijos 
yra narys ir direktorius Mį- 
chael Narvid. Jis turi duonos 
ir pyragų kepyklą adresu 2424 
W. 69th St.

Yra komisija, kad pagelbėti 
biznieriui biznį pradėti ir biz
nyje išsilaikyti. Ta pati komi
sija riša nesusipratimus biznie
rių tarpe. Šios komisijos pir
mininku yra advokatas Anta
nas A. Slakis. Jo raštinė 7 S. 
Dearborn St.

Parengimų, būtent, paskaitų, 
išvažiavimų ir balių komisija. 
Jos pirmininkas yra narys ir 
direktorius Antanas Valonis, 
pagelbininkas kasierius lietuvių 
Metropolitan State Banko, 2201 
W. Cermak Road.

Atletikos ir sporto komisijos 
pirmininkas yra narys ir di
rektorius Al. Kumskis, vienas 
iš direktorių Ghicagos parkų. 
Raštinę 6825 S. Western Avė.

Pirmininkas spaudos ir pa
rengimų komisijos yra narys 
ir direktorius Wm. Sebastian, 
elektros instaliacijos kontrakto 
rius; jis turi krautuvę ir of s i 
4104 Archer Avė.

Finansų komisijos pinpinin- 
kas, kuris peržiūri pateiktas at
skaitas visų parengimų šios or
ganizacijos, yra narys ir direk
torius J. A. Kibort, Real Estate 
brokeris. Su juo galite susisiek
ti adresu 6436 Biackstone Avė.

Ateinantį ketvirtadienį šiuo 
pat laiku per šitą pačią stotį 
WHFC jums pranešiu apie san
tykiavimą šios organizacijos su 
Lietuva ir kitomis organizaci
jomis ir pranešiu vardus kitų 
direktorių bei narių.

Reikalais šios organizac’jos 
malonėkite kreiptis į jos rašti
nę, 3241 S. Halsted St. Telefo
nas Calumet 7358.

Iki ateinančio ketvirtadienio

Apiplėšė Užmuštą 
Žmogų

BELLEVILLE, III. — Netolie
se traukinys užmušė du vyrus, 
turtingą aliejaus operatorių 
William Damron iš Ovvensboro, 
Ky., ir Lloyd Faucett, iš Bock- 
port, III. Po įvykio nežinomi 
piktadariai apiplėšė Damroną, 
tarp kitko, numovė jam nuo 
piršto brangų žiedą, vertą apie 
$5,000.

Vietos policija ieško piktada
rių ir ieško žiedo. « ' ’ ■ y.    . x—■■■■ «
varde Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois linkiu ge
ros kloties.

Sekretorius ir anounceris
J. P. Varkala

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Tumparegystę ir toliregystę. Pri
dengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
;u elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
aisomos.
tat aatdos- nnn ip ryto iki P 
Seredoms nuo pietų, o Nedėlioj 

/ pagal sutartį.
Daugelyj aisiukimų akys atitaiso* 
mos be -akinių. Kainos pigiau kaip 

pirmą.
1712 South Ashland A v.

Fhone YARDS 1373

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 

Nedėliomis pagal sutarti.

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

Ofiso Tel. VIRginla 6636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. MARGERTS
<3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

i " ' » * ____ !L‘L?- — i 1------- . — .JĮ

KITATAUČIAI
diUItkrzman^

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
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 3116
Rezidencijos telefonai: 

Superlor 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 Iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

v

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pipf. 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone KENwood 4300

DR STRTKOL’TS
Gydytoms ir Chirureras 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

OrTŪTŽ. VEZEL’F
DENTISTAS

. 1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

A. A. SLAKIS
I ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1236

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu tel —Hyde ParJr 339K

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



Pėnicfact, rugpiučio 8, 1941

PO MOTINOS NAŠTA
Kai rytmetinė aušra, prisi

šliejusi aukšto bažnyčios bok
što, skelbė naują gimstančią 
dieną, Didžkiene jau nemiego
jo, bet nuo besiveržiančios pro 
langelį j jos pogrindy esantį 
kambarį šviesos, ji dangstėsi, 
slėpėsi po savo skarmaliniu ap
klotu ir rankomis graibė lovo
je išsidraikiusius vaikus, kar
štai spausdama juos prie savo 
sudžiuvusios krutinės. Ji nie
kaip negalėjo suderinti vaka
rykščios Motinos Dienos su šia 
diena. Vakar iš banko rūmą 
balkono pasakytieji gražus, mo
tinoms pilni pagarbos, žodžiai, 
dainos ir deklamacijos jai bu
vo sukūrę kitą pasaulį — gra
žų, niekuomet nesibaigiantį, 
bet šio ryto aušra sugriovė vie
nos dienos žodžiais statytą pa
saulį. Ir ji jaučia, kad vėl lyg 
braška josios kaulėti pečiai, sle
giami sunkaus smėlio prikrau
tų naščių, vėl jaučia tą patį,

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kletams, Laidotu
vėms, Pa p u o š 1- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio (August) 9 dieną, 
1939 metais, sulaukęs 20 me
tų amžiaus. Gimęs Chicago, 
Ilinois.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus sunaus bus laiko
mos šventos mišios Panos 
Švenčiausios (Marųuette Pk.) 
.parapijos bažnyčioje, rugp. 
9 d., 6:a0 valandą ryto.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną, tėvą, brolį ir seserį.

Jau praslinko 2 metai kai 
negailestinga mirtis išplėšė 
iš mutų tarpo pačioj jaunys
tėj musų mylimą sūnų.

Ilsėkis ramiai šaltoj žeme
lėje ir lauk musų ateinant. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiau ar vėliau 
.jas tave ateisime.

Liūdintieji:
Motina, Tėvas, Broliai ir 

Sesuo.

NATALIJA PAGE (Pagojus) 
t po tėvais Tumoniutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 6 d., 1 vai. popiet, 
1941 m., sulaukus .pusės am
žiaus, gimus Grumbinų kai
me, Jūžintų parap., Rokiškio 
apskr. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Motiejų ir dukterį Mir
tą ir žentą Everett Doede, 
švogerį Petrą Page ir bro
lienę Valę ir kitas gimines ir 
pažįstamus. Lietuvoje — 2 
seseris ir brolį.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos ir Šv. Bar
boros Draugijos.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus kopi., 6812 S. Westem 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 

A rugp. 9 d., 8:30 v. r. iš koply
čios į Gimimo • Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Natalijos Page 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vyras, 
Duktė, švogeris, Brolienė ir 
Giminės.

Laid. Direkt. A. Petkus, 
Tel. GROvehill 0142, arba 
laukite Wentworth 6693.

piktai raginantį prižiūrėtojo 
žvilgsnį.

Didžkiene pusiau pasirėmė 
lovoje ir ranka pasiekė sijoną. 
Pasiraususi jo kišenėje, ištrau
kė mazginiuką. Jis buvo tuš
čias. Jos veidu slinko vienas 
po kito rūpesčio šešėliai ir dar 
labiau gilino raukšles. “O juk 
aš šiandien dar nieko neturiu 
pusryčiams! — šovė jai į gal
vą mintis ir greit išlipo iš lo
vos. Kelis kart apsisuko vieto
je, apsitaisiusi, dar momentą 
stabtelėjo ir nutvėrusi iš kam
po šluotą, dingo pro duris.

Tuo laiku suverstose lovos 
skarmaluose išsidraikę trys vai
kai sapnavo aukso šventę, kai 
motina, keldama tirštus dulkių 
debesis, šlavė Flegeliui gatvę. 
Ji retkarčiais sustodavo, iš- 
krenkšdavo gerklėje sukepusias 
dulkes, skarelės kampu nusi
šluostydavo aplipusias akis' ir 
vėl šluodavo. Kaip tie dulkių 
debesys, jos galvoje slinko dau
gybė kamuojančių minčių. La
biausiai tačiau kankinanti tai 
ta nežinia, kur galėjo dingti 
josios vyras, prieš keletą me
tų, jis susikrapštęs savo kruop
ščiu darbu keliasdešimt litų, 
dar pas Dumčių pasiskolino ir 
išvažiavo į Braziliją, tikėdama
sis kaip nors užsidirbti pini
gų, nors savam nameliui pasi
statyti. Vėliau parvažiuoti, ar
ba, jei gerai darbas seksis, ir 
ją su vaikais paimti pas save. 
O dabar kiek laiko ir nė jokios 
žinios. Lyg į vandenį butų įkri
tęs. O čia sunku vienai save ir 
vaikus išmaitinti.

Bar-bar-bar-, — barbena Di- 
džkienė į Flegelio virtuvės lan
gą, baigusi šluoti gatvę. — Fle- 
gelien, Flegelien, — palaukusi 
šaukia prisikišusi prie stiklo, 
savo silpnu gergždančiu balsu. 
— Flegelien.

Nei garso, nei žeųklo. — Mie
ga ■». . — ištarė pati sau. — 
Miega, — pakartojo mintyse. 
Ir staiga jos mintys savo gru
biomis bangomis ėmė šokdinti 
tą žodį “miega”, kuris jai da
rėsi vis sunkiau bepakeliamas. 
Staigi ji krūptelėjo, griežtu ju
desiu prilipo prie lango ir smar
kiai belsdama į stiklą ėmė šauk
ti:

— Flegelien, Flegelien, Fle
gelien !

Ir gal butų ilgai dar tęsusis 
ta šauksmo salvė einanti iš 
skausmo, kurio tiek sukaupė 
tas žodis “miega”, jei nebūtų 
išgirdusi piktai urzgiančio bal
so.

— Kas ten?! — šuktelėjo 
iš vidaus.

— Aš, Flegelien... Aš tau gat
vę...

VLADISLOVAS 
ŠIRBINSKAS

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
rugp. 6 d., 8:15 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 26 metų amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną Virginią, dukterį Jac- 
ųueline, uošvienę Frances 
Grillo, švogerius ir švoger- 
kas, motiną Teklę širbinskie- 
nę ir seserį Sylvią, brolį Ed
vardą ir jo žmoną Mabel ir 
jų dukterį Petrusę; dėdę An
taną ir dėdiną Rozaliją Šir- 
binskus; pusseseres: Lauriną 
ir Florence ir pusbrolius: Je- 
rome ir Anthony širbinskus; 
dėdę Joną ir ciocę (krikšto 

x motiną) Marijoną Juodval- 
kius ir Seserį (vienuolę) 
Allovishes ir Luciją, du pus
brolius: Edvardą ir, Hubertą 
Juodvalkius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2540 S. Normai Avė. Laido
tuvės įvyks šeštad., rugp. 9 
d., 9 vai. ryto iš namų į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, (25-a 
ir Wallace St.), kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš tėn bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kam
pines.

Visi a. a. Vladislovo širbin- 
sko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: žmona, 
Duktė, Motina, Brolis ir kiti 
Giminės.

Laid. Direkt. Matthew Dal- 
camo, Tel. VICtory 8681.

— Na, tai kas! — šiurkščiai 
perkirto.

— Aš šiandien neturiu nie
ko pusryčiams... — Didžkieiiė 
užspringo ašaromis.

Flegejienė, kurį .laiką pražu
vusi, pravėrusi dūris, iškišo 
žiaunelę duonos.

— Štai. Daūgiau negaliu už 
šitų darbą.

Pradėjo statigti fabrikai — 
šešta valanda. Didžkienės širdy 
skurdu, bet laikas... Ji bėga, 
skubina namo.

Parbėgusi, pabudino vyriau
siąjį.

— Petruku štai čia duona 
jums pusryčiams. Pietums gal 
ką nors parnešiu. Tik bukit ge
ri, nesimuškit, — ir paėmūsi 
kastuvą, bėgte išbėgo iš savo 
rūsio.

Kramtydama sausos duonos 
kąsnelį, ji skubėjo prie naujos 
gatvės tiesimo darbų.

Kelionė nusinešė penkiolika 
minučių laiko. Didžkiene jau 
mato dirbančius. Pavėlavo.

— Tai ką, Didžkiene, vėluo
jies!, — pasisveikino prižiūrė
tojas.

— Ne, ponas... aš, ponas, 
anksčiau negalėjau... Vaikai... 
pusryčiai...

— A, man vistiek. Tvarka 
turi būti.

Didžkienės veidai kaista, akys 
užsilieja prakaitu. Ji nežino, 
nesupranta, kuo ji kalta. — 
Juk aš motina... vaikai, — mą
stė 'jau sunkių kibirų su žemė
mis slegiama.

Ji tyli, su niekuo nesikalba. 
Kad ir pradeda, visvien žodžiai 
nutrūksta. Ir darbas kažkaip 
krenta iš rankų. O čia prižiū
rėtojo žvilgsnis...

Saulė negailestingai kepino. 
Didžkienės jėgos pradėjo silp
nėti, kojos nebeklausyti. Kitos 
moterys ją mato, užjaučia, su
pranta, nes ir jos tokio p^t gy
venimo rūgavę.

— Didžkiene, neskubėk, — 
kalba pačios prie Jos taikinda- 
mosibs. ,,, .

— Pietus! — šuktelėjo pri
žiūrėtojas.

Iš lėto tiesiasi nugaros, leng
vesni darosi atsikvėpimai. Nu
sibraukia nuo veidų prakaitą 
ir skuba pietų.

Didžkiene dar nieko neturi 
pietums. Mintys liūdnos, bet il
gai joms negali pasiduoti. Greit 
skuba į kepyklą ir prašo duo
nos kreditan.

— Dabar gausiu daugiau už 
darbą, kurią dieną ir atiduo
siu.

Pardavėjas svyruoja: duoti 
ar ne. O Didžkienės veido iš
raiška keičiasi, akys plečiasi.

— Ne, aš negaliu kiekvienam 
j kreditą duoti. Kas tai matė 
— į kreditą, o paskiau skolos 
negrąžina. Ne-j neduosiu, — nu
sprendė pardavėjas.

Didžkienės ūgis pradėjo didė
ti. Ji tylėjo, bet vis labiau ūme 
panašėti į panterą. Staiga ji pa
darė žaibo šuolį ir pačiupusi ke
paliuką duonos, spruko pro du
ris. Pardavėjas leidosi iš pas
kos visa gerkle šaukdamas — 
vagis, laikykit, vagis!

Pastebėjo gatvės kampe bu
dintis policininkas.

— Stok! — riktelėjo jis, bet 
pamatęs beprotiškai įsibėgėju
sią moterį, leidosi paskui, kol 
prisivijęs sustabdė.
• Ji visa virpėjo ir savo išspro
gusiomis akimis, lyg ieškojo pa
galbos. Jos sudžiuvusi krūtinė 
smarkiai kriokė, tačiau iš ku
rios gelmių veržėsi, nuolat trūk
stą atskiromis raidėmis bei skie
menimis, žodžiai, kuriuos ji 
stengėsi sumegzti į sakinį:

— O-o, juk aššš-as esu mo- 
ti-na. Aš trLtrijų vaikų moti
na.

Subėgo daug žmonių. Parda
vėjas apkabino ją vogimu. Po
licininkas nuvarė į nuovadą, 

i Tardyme ji nieko daugiau 
negalėjo ,pasakyti, tik esu 
motina”. Prie savo krutinės ji 
spaudė kepaliuką duonos.

Ją paleido. Eidama namo, ji 
' stengėsi, rodos, nuo kažko žiau

raus pabėgti. Tik priėjusi bąn- 
ko ruttiuš, iš kurių balkono, va
kar inotinomš skelbė pagarbą, 
ji sušuko:

— Aš esu motina! — apsi
žvelgė hugalėtojds žvilgsniu i.** 
nusikvatojo.

Didžkiene pamišo. Keletą die
nų vaikščiojo savo gatvėje. Jos 
sijono įfeikibę sėkė du mažyčiai 
it iš šalies Vyriausias, Petru
kas. Kai vieną dieną Didžkie- 
nę išvežė į beprotnamį, palikę 
mažyčiai siūhtė griaūdų skun
dą pasauliui; kuriame atsispih- 
dėjo jų motušės Sunkioji naš
ta. Kartonas.

Smėlio Viesulai 
Trukdo Anglą 
Veiklą Tobruke

CAIRO, Egiptas, rugp. 7. — 
Dideli smėlio šturmai šiaurinėj 
Afrikoj sulėtino anglų karių 
veiklą Ašies pajėgų apgultam 
Tobruke. Durys britų žvalgų 
išnaudodami smėlio siautėjimą, 
užpuolė vieną Ašies postą ir jo 
įgulą su visa amunicija paėmė.

Miške Rado du 
Negyvus Žmones

Gavo “Laisvę”
Forest Preserve miške, prie 

Cumberland ir Irving Park avė., 
girininkas vakar atrado du ne
gyvus žmones, vyrą ir moteriš
kę. Jie buvo automobilyje, ku
riame taipgi miegojo šešių me
tų berniukas, i

Jisai prisipažino esąs “Char
les Gebhard”; ir kad negyva 
moteriškė buVO' jo motina, Mrs. 
Florence Stoll, 1470 Elston avė.

Policija spėja, kad, abiems 
susitarus vyriškis moteriškę nu
šovė, po to atome ir savo gy
vybę. Jisa* buvęs Frank Ross, 
nuo 2737 N. Jftącine avenue. Mo
teriškė norėjusi ir sūnų nužu
dyti, bet Vėliau’ pakeitė pla
nus; , : ' ■

Moteriškė paliko raštelį savo 
vyrui, kuriame smerkia jį už 
lai, kad “jis nenorėjęs duoti jai 
‘laisvės’ Turbut turėjo ome
nyje divorsą.

Apiplėšė
Krautuvę

Vandalai lentgaliais išdaužė 
langus Morris B. Sachs rūbų 
krautuvėje, 66th ir Halsted $t. 
Pasivogė keturis brangius kai
linius paltus. . .

Susižeidė Dvi ■
Lakūnės

Viena c’cerfetė

Sky HaVeil affporte, Graiid 
ir Wolf Roads, lėktuvo nelai
mėje buvo sužeistos dvi jau
nos lakūnės, Virginią Cook, 
4005 DuBois,,ir Irene Laszew- 
ski, 2921 S. 48th Couft, Cicero, 
mokytoja Burnham mokykloj.

Lėktuvui besikeliant jis stai
ga išėjo iš kontrolės ir krito 
žemėn.

Gravų Duktė 
Susižiedavo Su 
F. Želiu

Tarnauja Ugniagesių 
Departamente

.BRIGHTON PARK. — Teko 
sužinoti tai, kad bižniėrių jn, 
kubo ir Onos Grąvų daikte Jpr 
lytė, 4177 Archer Avė., yra su
sižiedavusi su jaunuoliu Frank 
Zelis, Rurs dirba Chicago Fire 
Dept, už ugniagesį. '

Kitą syk bus pranešta ir ves
tuvių data.

— Kaimynas.
— .. .............................. .. ■ I ■■ .. ..................................

Garsinkites “N-nose”

Bankas Moka 
Dividendą

SPRINGFIELD, III. — Vals- 
tijos auditoriaus raštinė autori
zavo Ogle County State Banką 
išmokėti $14,646 dividendą 
tūkstančiui buvusių depozitorių. 
Dividendas atstovauja 5% už
darytų pinigų. Bankas randasi 
Oregone, III,

Tyrinėja Didelio 
Namo Gaisrą
. Ugniagesių departamentas 
bando sūrasti priežastį — ar 
kaltininką, — didelio gaisro, ku
ris sunaikino 5 aukštų namą, 
adresu 6320 Stony Island avė., 
padarydamas apie $15,000 nuo
stolių.

Namas buvo apartamentinis, 
bet jame gyveno tiktai viena 
sena moteriškė. Kiti butai buvo 
tušti.

GIMIMAI
CHICAGOJE

BUDVITIS, J. Ann, 4247 W. 
Congress Street, gimė liepos 30, 
tėvai: John ir Auna.

JUREWICZ, Anthony T. Jr., 
3129 North St. Louis avenue, 
gimė liepos 30, tėvai:: Anthony 
ir Helen.

MARGHILONIS, John, 4339 
South California avenue, gimė 
liepos 24, tėvai: Anthony ir 
Apolonija.

MATUšAS, Elizabeth, 3123 
South Shields avenue, gimė 
liepos 24, tėvai:: Alphonse ir 
Pauline.

SKIRMONT, Ronald, 3357 
Lowe avenue, gimė liepos 28, 
tėvai: Joseph ir Emma.

SUTAUPOS!
.9 >'• . i ’

Kadangi šeimininkėms tenka 
daug užduočių atlikti kasdien, 
tai jos stengiasi su taupiu t i kaip 
galima daugiau laiko pirkda
mos ir ruošdamos maistą. To
dėl jos ieško parankioj vietoj 
esančios krautuvės, ir dar to
kios, kuri visuomet, laiko pilną 
pasirinkimą maisto' reikmenų 
ir gfoserio produktų.

Kadangi Chicagos distrikte 
yra daug.’ati nei 500 Midwest 
Stores, tatai sudaro šeiminin
kėms didelį pariuikumą. Kiek
vienoj apie, yra bent vienas Mid- 
west Store, šeimihihkės sutau- 
pina laiką, nes joms nereikia 
Vaikštinėti daugelį blokų. Be 
toį kai jos atsilanko į Midwest 
Store, tai čia randa didelį pa
sirinkimą geros kokybės pro
duktų. Ko joms reikėtų, čia yra 
joms paruošta.

Gretą laiko ir pastangų tau
pytai) šeimininkės, siipranta- 
mUj yra užinteresuotos ir p ni- 
gų sutaupinti. Jų savaitinis biu
džetas leidžia joms .šmokė.i 
grosūrio ir maisto re kmenoms 
tik tam tikrą sumą. Todėl jos 
visuomet ieško geriausių ver
tybių. Ir tokias vertybes jos 

I visuomet randa pas Midwest 
Stores, kadangi ši organizacija 
turi labai didelę perkamąją pa
jėgą ir, pirkdama prekes iš fab
rikantų ir gamintojų, perka 
jas pilnais vagonais.

Šie vagonai visi pasiekia di
delį sandėlį, kurs priklauso 
grosernipkų kooperatyvui. Iš 
sandėlio, savo keliu, prekės 
kasdien paskirstomos Midwest 
krautuvėms. Šitoks operavimo 
metodas mažina išlaidas ir tei
kia sutaupo groseminkams ir 
paliečia tiesiogiai kostumerius 
žemesnėmis produktų kaino
mis.

Pavyzdžiu, kokias Vertybes 
galima gauti pas Midwest 
Stores, yra išpardavimas skeL 
biamas šio dienraščio šios die
nos laidoje, šeimininkėj turė
tų perskaityti kalbamą skelbi
mą atydžiai, nes jis siūlo joms 
reikiamus daiktus: geros koky
bės produktus žemomis kaino
mis ir parankumą šapinti.

CLASSIFIED ADS.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų^Reikia

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MOTINAI OPAGELBININKĖ,
nereikią virti, nereikia skalbti. Sa
vas kambarys, geras namas, 

Columbus 9774.

73 AKRAI. GERA APYLINKĖ. 
Elektriką, Paw Paw, Michigan. 
Cash ar mainais. Van Buren 2089.

2 MAŽOS FARMOS, 9 arba 7. 
akrų. Abi farmos ant grįsto vieš
kelio, arti miestelio, modernus 
įrengimai. Susižinokite su H. V. 
PATRICK, Marengo, III.

REIKALINGA MOTERIS valyti 
ir šluoti trobesį.

1018 So. Wabash, Room 218

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
virtuvėje. Turi būti ant vietos. Dėl 
informacijų šaukite LAFayette 
6719.

OPERATORS, patyrusios prie 
house coats and sports wear. Pas
tovus darbas. Geras mokestis. ,

SPITZER MFG. CORP.,
440 N. Wells St.

GREITAI VEIKIT
34 akrai Indianoj, U. S. 30, Vz my
lios miestelis, 70 mylių Chicago. 
Namas, mašinerija, derlius, vištos, 
geros pajamos. Kaina $7,500.

HLAVACEK,
6233 University Avenue.

M1SCELLANEOUS FUtv SALE 
Įvairus Pardavimai

REIKALINGA MERGINA PRIE 
namų darbo. Prie mažos šeimynos, 
gera mokestis ir užlaikymas. Šau
kite BEVerly 8673.

PARSIDUODA NAMIE KENUO- 
TI grybai džiaruose. Atsišaukite.

4127 So. Maplewood Avė.
Pirmos lubos.

DŽENITORKOS IR SKROBINTI 
moterys. Kreipkitės 9:30 šį vaka
rą. Kambarys 205. 343 So. Dear- 
born St.

SUHUOLS AND 1NSTRUCTIONS 
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 7167.

NAMAMS. PUSAMŽĖ, savas 
kambarys. Bendras namų darbas. 
Nereikia skalbti. $8.00 savaitei.

Mrs. John Catterall,
2036 Superior, Whiting, Ind.

LAUNDREI DARBININKĖS, pa
tyrusios tiktai. Dienos ar nakties 
darbui. Pastovus darbas, geras mo
kestis. Kreipkitės 2125 W. Madison.

REIKALINGAS VYRAS supran
tantis dženitoriaus darbą. Gera mo
kestis ir kambarys. Atsišaukite.

5650 W. 63rd PI. basemente.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RYS. 3953 So. Rockwell St.

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

329 West 18th St. Mr. Wilkin.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GASOLINO STOTIS PARDAVI
MUI su kiemu ir 2 aukštų pastatu. 
Gasolipo stotis pumpuoja 12,000 
galionų per mėnesį. Pastatas $65 
mėnesinės rendos. Paaukos. Broliai 
nesutinka. LAFAYETTE 4417.

5106 So. Keeler .Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Meat Marketas. Geras biznis. Prie
žastis—mirtis. 5656 So. Ashland 
Avenue.

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

Box 2520. 1739 So. Halsted St.

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
Su namu arba vieną biznį, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 metus dariau pasenmingą 
biznį, dabar pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoti, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K GOTOWTT, 
2803 Emerald Avė., Chicago, UI.

Tel. Calumet 4959
FOR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai
6 KAMBARIŲ FLATAS, šviesus, 

vana, moderniškai įrengtas, antros 
lubos, $30.00 mėnesy.

3554 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėn. susirinkimą 
sekmad., rugpiučio 10 d., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st., 12 vai. dienos. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, Taipgi kurie esa
te pasilikę su mokesčiais, būtinai 
užsimokėkite, kad neliktumėt sus- 
penduoti. —A. Kaulakis, rast.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA
šeštadienį, rugpiučio 9 d., 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras Milda svet., 2-me 
aukšte, 3140. So. Halsted st. Vi
siems bus smagu šokti prie gėręs 
orkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti.

Parapijos Komitetas ir 
Klebonas Maskoliūnas.

Traukinys Užmušė 
4 m. Berniuką

DOLTON, III. — Motinos a- 
kyvaizdoje Indiana Harbor Beit 
traukinys užmušė jos keturių 
metų sūnų, Ronnie Fike, va
žiuojantį gatve triračiu. Motina 
pastebėjo, kad sūnūs užvažiavo 
ant bėgių, nepamatęs traukinio, 
bet nebuvo laiko jo išgelbėti.

Fike’ų šeima gyvena adr. 503 
144th street. Nelaimė įvyko prie 
Lincoln avenue kryžkelės.

10 KAMBARIŲ MURO NAMAS.
2 karam garažas. Furnaso šiluma. 
$2,600, kartu ir rakandai. % cash.

2010 Monroe.

PARDAVIMUI, iš priežasties li
gos, bizniava nuosavybė ’ ant Mil- 
waukee Avė. su bekerne, 5 kam
barių flatu ir muro garažu. Pri
ims ir mainus. Kaina $11,000.

Taipgi tuščias kampas, 106x125, 
gretimas nuosavybei. Kaina $7,000.

V. ZINTAK, 4353 Archer Avė. 
Tel. LAFayette 1121.

ĮMOKĖK 5 ŠIMTUS.
Ant Campbell avė., netoli 68-tos.

5 kambarių mūrinis cottage. Kaina 
$3500.

6 kamb. mūrinis bungalow, 2 
kasam muro garažas, ant Rockwell 
st, hetotf ‘64-tos/ Kainavo $9,500. 
Dabar už $5,850.

Turime visokių kitokių bargenų. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti 
ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS,
6921 S. Western. Republic 3713 

Vakarais Prospect 1111.

PARSIDUODA DVIEJŲ FLATŲ 
mūrinis namas, ant dviejų lotų. 
Karštu vandeniu apšildomas.

6636 So. Talman Avė.

3411 W. 61st STREET, 6 dideli 
šviesus kambariai. Oktagono fron
tas. Muro bungalow, su stiklais por- 
čius užpakaly. Garažas. Paaukos. 
Savininkas.

55TH ARTI ASHLAND 6 flatų 
namas. 2—6 kambarių apartamen
tai, 4—7. štymo Šiluma. Su sto- 
keriu. Metinės pajamos $3,060.00. 
Kaina $13,000.

VINCENNES 0606.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Ave>
Tel. YARDS 1001.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome biLe kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalial 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS. 
6343 So. Westem Avė., 

r’birncrn TU
PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

RADIO EKSPERTŲ 
PATARNAVIMAS IR 

PATAISOS.
1856 West 47th St. ’

TeL YARDS 4693.
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NAUJAS “KARAS” CHICAGOJ, ŠJ KART 
DĖL MUZIKOS MASINĮ

Figūruoja nikeliai, gražiabalsės merginos 
ir unija.

Kaip atrodo, muzikos mašinos 
negali daryti progreso Chicago- 
je. . •

Paprastų mašinų, kurios gro
ja įmetus nikelį, rasi kiekvie
noj užeigoj-užeigėlėj. Tai milio- 
ninis biznis, kurį kontroliuoja 
dažnai abejotinos rųšies asme
nys ir firmos.

18 “Pionierių”
Atsirado apsukrus biznieriai, 

kurie sumanė tas mašinas page
rinti ir papuošti gražiais jaunų 
merginų balsais. Northsidėje jie 
suorganizavo K. P. Music Cor
poration, įsteigė biurą, ir pra
dėjo siūlyti aludininkams savo 
mašinas. Jų įsiūlė 18-ką. Tos 
mašinos veikia sekamai:

Visos yra sujungtos su fir
mos biuru telefonų vielomis. 
Įmetus pinigą į mašiną alinė
je, iš biuro atsiliepia saldus 
merginos balsas, ir klausia ko
kį rekordą groti. Klijentas ga
li su ja paflirtuoti, ir papra
šius, mergina grojamą numeri 
pašvenčia jo geriausiai draugei 
ar kitam nurodytam asmeniui.

“Galinga Konkurencija”
Merginos balsas yra galingas 

konkurentas, todėl senųjų ma
šinų savininkai labai susirūpino, 
ir ėmėsi ieškoti priemonių tą 
konkurenciją užgniaužti. Pasi
kvietė talkon Chicagos elektros 
darbininkų uniją, kuriai vado
vauja smarkus ir apsukrus ir 
policijos dažnai sekamas virši
ninkas Mike Boyle.

Unija pradėjo pikietuoti ta
vernos, kurie naująsias mašinas 
įsidėjo. Matyti, Mike Boyle ar
gumentai apie senųjų mašinų 
geras ypatybes buvo .įti
kinanti, kad 11 iŠ 18 aludinjn- 
kų nusigando ir prižadėjo nau
jąsias mašinas išmesti. -
Prokuratūra Daro Tyrinėjimą

Kadangi nevisai aišku kokiu 
budu šis mašinų reikalas palie
čia darbininkų gerovę ir kodėl 
unija naudoja pikietininkus vie
nos firmos interesams prieš ki
tą, j šį mašinų karą įsivėlė ir 
prokuratūra.

Senąsias mašinas minėtose 
alinėse kontroliuoja Apex Ciga- 
ret Co., firma.

I

Nauji Kariški 
Kontraktai 
Chi. Dirbtuvėms

Vakar karo departamentas 
paskristė šiuos kontraktus įvai
riems Chicagos fabrikams:

Chicago Steel Foundry Com- 
pany, $3,321.70.

A. Finkl & Sons Company, 
$1,700.

Comptometer Company, $1,- 
185.

Automatic Transportation 
Company, division of Yale and 
Towne Manufacturing Compa
ny, $10,506.

Chicago, Rock Island & Pa
cific Railway, $38,500. .

Mercury Manufacturing Com
pany, $5,580, ir $2,890.

M. Klein & Sons, $7,478.40.
Chase Bag Company, $73,885.
R. H. Buhrke Manufacturing 

Company, $12,405.75.
Haffner-Thrall Car Compa

ny, $93,110 ir $23,424.45.
Frederick Post Company, 

$20,160. '
General American Transpor

tation Corporation, $36,624.
Joseph T. Ryerson & Son, 

Ine., $3,705 ir $1,283.
Jonės & Laughlin Steel Cor

poration, $4,127.
Charles E. Elmes Engineer- 

ing Works, $3,600.
Mercury Manufacturing Com

pany, $6,621.

Šią savaitę armija paima me
tams — ar daugiau karinės prie
volės šiuos Chicagos lietuvius:

Peter F. Mackus, 417 West 
56th Place

Roland J. Rediske, 5642 So. 
Normai bulvaras

Stanley P. Karvelis, 8806 So. 
Wabash avenue

Charles R. Bartosh, 3429 W. 
62nd Place

Edwin J. Sherminskas, 3734 
West 62nd Street. 

t

Rytoj “Pirmyn” 
Choras Dainuoja 
Amerikai

4:30 pp. Chicagos Laiku

Rytoj 4:30 vai. pp., Chica
gos laiku, Amerikai ir Kana
dai bus transliuojamas U.S. 
valdžios radio programas, “I 
Hear America Singing”, kuria
me dainuos Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”.

Programą po Amerikos kon
tinentą ir trumpomis bangomis 
į pasaulį išnešios Mutual Broad- 
casting System stotys.

Trauks Paveikslus
Transliacija bus daroma iš 

WGN studijos C, WGN rūmuo
se. Programui visi choro nariai 
bus pasirengę uniformomis, nes 
po transliacijos bus traukiami 
jų paveikslai. Jie bus talpina
mi specialiame valdžios leidiny
je, kartu su pilnu aprašymu 
kaip apie “Pirmyn” chorą, taip 
ir bendrą lietuvių kulturinį 
gyvenimą Amerikoje.

Šiandien Laidoja
S. Daugelevičių

Iš J. F. Eudeikio koplyčios, 
4605 South Hermitage avenue, 
šiandien į šv. Kazimiero kapi
nes laidojamas Stanislovas Dau- 
gelevičius, Bridgeporto Emerald 
Dairy Co., savininkas. Velionis 
mirė rugpiučio 5 d., sulaukęs 
apie 89 metų amžiaus.

Arinstrong-Blum Manufactu- 
ring Company, $4,639.

Kress Manufacturing Com
pany, $1,612.

Carnegie-Illinois Steel Corpo
ration, $5,626.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

MIRĖ VIENAS SEMAIŠKI LIETUVIU ATEI- 
VIU AMERIKOJ - M. O’BRAITIS
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Išgyveno Amerikoj Virš 60 Metų;
Buvo 80 Metų Amžiaus

Amerikos lietuvių pionierių 
eilės retėja. Keletą dienų atgal 
mirė senelis Stanislovas Dauge- 
levičius, o užvakar užmerkė a- 
kis šiam gyvenimui ir Mykolas 
P. O’Braitis.

Jisai buvo vienas , seniausių 
lietuvių imigrantų Amerikoje, 
nes šioje šalyje išgyveno virš 
60 metų laiko.

Dirbo Wanamie/Pa.
Velionis mirė užvakar apie 9- 

tą valandą vakare, dėl širdies 
ligos ir komplikacijų, užbaigda
mas ilgą ir margą karjerą, ku
rią pradėjo atvykęs apie 1880 
į mažą angliakasių miestelį 
Pennsylvanijoje — Wanamie.

Jisai buvo beturtis ir bemok
slis jaunas Lietuvos kaimo sū
nūs iš Mariampolės apskričio, 
kai išlipo iš laivo Baltimorejc, 
ir pradėjo kruvinu darbu pel
nytis pragyvenimą kgsyklų po
žemiuose.

Pasitraukdamas į aną pusę 
grabo lentos — jisai paliko kul
tūringą, aukštai išmokslintą šei
myną, kuri gali būti pavyzdžiu 
kiekvienai kitai Amerikos šei
mynai — butų jie lietuviai ar 
melynkraujai Amerikos pionie
riai.

Visi Universitetų žmonės.
Vieną dukterį išleido į medi

cinos mokslus Wyoming Semi
narijoje, Kingstone, Pa., ir 
Temple universitete, Phila., Pa. 
Tai Dr. Constance O’Britis.

Kitą dukterį, Sister Dolorosa, 
dabar šv. Kazimiero .akademi
joje, išleido per DePąūl univer
sitetą, duodamas jai aukštos 

Reikalauja $6000,-
000,000 Apgyvendinti 
Ginklų Darbininkus

Trūksta butų prie naujų 
dirbtuvių

Amerikos darbo tarybos vyk
domasis komitetas Chicagoj 
vykstančiam suvažiavime nuta
rė reikalauti $600,000,000 ap
gyvendinti darbininkus, dirban
čius ginklų pramonėse.

Federacija tiki, kad tiek rei
kia pinigų pastatyti tinkamus 
butus darbininkams ir jų šei
moms prie naujų karo dirbtu
vių, kurios jau pastatytos ar 
dar statomos toli nuo didesnių 
miestų tokiose vietose, kaip 
Kankakee, III., ir Kingsbury 
(LaPorte), Indianoje. Federaci
ja sako, kad dabar ten gyveni
mo sąlygos “yra pasibaisėti- 
nos ..

NAUJ1ENV-ACME Photo
Po netoli dviejų metų pertraukos, Shirley Temple, 

dabar 12 metų gražuolė, sugrįžo vaidinti filmuose. 
Čia ją su gėlėmis pasitinka Mickey Rodney, dabar 
esąs Amerikos populiariausias ekrano artistas.

PAKINKYTŲ ARKIU LENKTYNĖS

Bilį Gallon, perbėga finišo liniją ir laimi Ham/bl^tonlan prizą, ‘siekiantį 
š40,000 metinėse kinkytų arklių lenktynėse Goshen, N. Y.
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mokytojos laipsnį. Ji mokytoja
vo Akademijoje ir dėstė fiziką, 
geometriją ir chemija.

Trečia duktė, Theręsa O’Bri
tis baigė aukštuosius mokslus 
Illinois Universitete ir vėliau 
Michigan universitete.

Muzikė, v
Ketvirtoji duktė, Mrs. Flo- 

rence Kuszlejko yra išėjusi mu
zikos mokslus, kuriuos pradėjo 
Wyoming Seminarijoje ir baigė 
Chicagos muzikos, konservatori
joje.

Miss Nellic O’Britis — yra. 
aukštai išlavinta dailininkė, tu-1
ri didelį gabumą, bet pastaruo
sius metus praleido savo žila
galvius tėvus .prižiūrėdama jų 
gyveninio rudenyje.

Vyriausioji duktė, dabar įvirs. 
Mary Valibus, yra baigusi biz
nio mokslą ir per ilgą laiką tar
navo už privatinę sekretorę di
delės Stegmeier Brevving Co., 
firmos viršininkui, Wilkes Bar- 
re, Pa. 1

Veda Tėvo Biznį.
Velionio sūnūs, Edwardas 

O’Britis, dabar veda tėvo įsteig
tą biznį Edwardsvillėj, Pa. Tam 
darbui jisai buvo paruoštas 
Cornell Universitete, Ithaca, N. 
Y., kurį irgi išėjo tėvo pastan
gomis, kaip ir minėtosios sesė- 
rys. 'H, ..

Gyvendamas .^angliakasyklų 
distrikte velionis Mykolas P. 
O’Braitis matė pradžią Susivie
nijimo Lietuvių Ąinerikoj, ir bu 
vo vienas pirmųjų jos narių. Jis 
buvo liudininkai tų laikų, kai 
iš vystyklų išsįrito pirmięji A- 

riiėrfkos lietuvių laikraščiai ir 
ne vienu doleriu prisidėjo prie 
senosios “Vienybės Lietuvnin
kų” palaikymo.

Velionis pasitraukė iš biznio 
apie 20 metų atgal, kurį laiką 
gyveno Clevelande, Ohio, o apie 
15 metų atgal apsigyveno Chi- 
cagoje, gražioj rezidencijoj, ad
resu 6000 South Campbell ave
nue, kur jis užbaigė gyvenimą, 
ir kur dabar yra pašarvotas.

Laidos Pirmadienį.
Velionis vedė savo jaunų die

nų mylimąją Marijoną Kaz
lauskaitę. Dėdamas dolerį prie 
dolerio iš tais laikais menkos 
kasėjo algos, jis sutaupė “šip- 
kartei”, ir 53 metai atgal ją at
sitraukė Amerikon, ir vedė Bal- 
timorėj, Md. Ji dabar 70 metų 
amžiaus, dėl metų smarki ir la
bai apsukri.

Velionis paliko minėtus sū
nūs ir dukteris, taipgi penkis 
anūkus, ii būtį kitų giminių, 
tarp jų žentus adv. Frank Mast- 
Mastauską, p. Kuszlejko ir Dr. 
A. J. Valibus.

Jis bus palaidotas pirmadienį 
rytą šv. Kazimiero kapinėse, po 
pamaldų Marcpiette Parko lietu
vių bažnyčioje. . Rs.

Registruoja 
Neinkorporuotus 
Biznius

Rugpiučio 14-ta Paskutinė 
Diena

Jeigu esate biznyje, bet jį ve
date ne po savo, o kokios nors 
kompanijos vardu, o ta kom
panija nėra inkorporuota, jai 
privalote užsiregistruoti Cook 
apskričio klerko raštinėje prieš 
rugpiučio 14-tą.

Valstija neseniai išleido įsta
tymą, kuris reikalauja užregis
truoti visus,t. biznius valstijoje, 
kurie priklauso privatiškiems 
žmonėms, bet yra operuojami 
neinkorporuotų kotnpanijų var
du.

Už neužregistravimą yra ski
riama pabauda.

Legionieriai už 
Didesne Apdrauda
Naujokams

Siūlo Ir Didesnes Algas
Cook apskričio Amerikos Le

giono departamentas priėmė re
zoliuciją, kurioje ragina valdžią 
palengvinti sąlygas naujokams 
įsigyti valdiškas apdraudos po
ilses siekiančias $10,000.

Legionas sako, kad mažai 
naujokų ima apdraudą, o jeigu 
ima, tai mažomis sumomis, nes 
apie ją mažai težino, ir nesu
pranta kaip ji veikia. (Apdrau
dą kareiviams išduoda valdžia).

Iki $30
Legionas toliau siūlo karo de

partamentui pakelti pamatinę 
algą kareiviams nuo $21 iki $30 
į mėnesį.

Atidarė Didžiulį 
Liuoslaikio Centrą 
Kareiviams

Viskas — “Free”
Buvusiuose Eikš rūmuose, 

ties 176 W. Washington Street, 
vakar kareiviams buvo atidary
tas centras, kur jie galės liuos- 
laikį praleisti arba apsigyventi, 
jei neturi kur Chicagoj susto
ti.

Centre yra žaidimo kamba
riai, biliardai, bus rengiami šo
kiai, vakarėliai, bus dalinami 
tikietai į teatrus, sporto rung- 
tynęs — ir viskas bus nemoka
ma. Kareiviai j centrą galės at
sivesti savo pažįstamus ir su 
jais ten pasisvečiuoti.

Eikš organizacija namą pado
vanojo kareivių reikalams.

Jis Gamino “Saki”, 
Bet Valdžiai Apie 
Tai Nepasakė

Bet “Saki” Turi Smarkų 
Kvapą, Tali—

65 metų kinietis, Charles Him 
Toy, 227 Alexander Street, 12- 
kos mažų vaikų tėvas, atsidū
rė keblume.

JĮsai savo namuose turėjo 
įrengęs slaptą bravorėlį, ir ga
mino “saki”.

Kadangi už “saki”, kaip ir 
už “skaidriąją” reikia mokėti 
aukštus mokesčius, o tas pel
ną žymiai sumažina, tai Him 
Toy sumanė valdžiai nieko apie 
savo fabrikėlį nesakyti. Bet “sa
ki” turi ypatingą kvapą, o val
džios agentai — geras uosles, 
tokiu budu Him Toy atsidūrė 
už grotų.

“Saki” yra kinietiŠka degti
ne, gaminama iš ryžių.

Du Broliai iš Rytų 
Svečiuojasi Chicagoj

Ieško gim nių

BRIDGEPORT. — Į Chicago 
pas gimines ir pažįstamus pasi
svečiuoti atvyko du broliai 
Jurgėlos. Adomas iš Paulsboro, 
N. J. ir inžinierius Valerijonas 
iš Philadelphia, Pa.

Laikinai apsistojo pas Mrs. 
Helen Ambrose, 927 W. 341h 
Place, Yards 2569. Labai pa
geidauja susitikti savo gimines, 
kurių yra keletas Chicagoje. 
Dabar yra išvykę pas savo pus
brolį į No. Chicago, kurio ne
matė 40 metų. Norinti pasima
tyti, ašukit telefonu apie 6 vai. 
vakare. —VBA.

Jau Stato Chi.
“Subway” Stotis

Tuneliai Chicagos požemi
niams traukiniams (“subway”) 
jau beveik iškasti. Dabar yra 
statomos stotys, kurios bus 
“įrengtos labai moderniškai, 
elektra operuojamais laiptais, 
moderniškiausia ventiliacija, 
etc.”

Subway. pradės veikti atei
nančiais metais.

Streikas Trijose 
Walgreen Dirbtuvėse
Reikalauja Pakelti Algas 20%

Vakar sustreikavo apie 450 
darbininkų trijose Walgreen 
vaistinių firmos dirbtuvėse Chi- 
cagoje: 4720 S. St. Louis avė., 
5C0 E. 40th Street, ir 4425 S. 
Cottage Grove avenue.

Jie neseniai nutarė prisidėti 
prie CIO, ir dabar reikalauja 
pakelti algas 20%. Dirbtuvės 
yra pikietuojamos. Prie kiekvie
nos vakar budėjo ir stiprios po
licijos sargybos.

VAKAR CH1CAG0JE
•

• Susirūpinęs dėl nepasise
kimo biznyje 39 metų Henry 
Ness,.. 8033 >/2 Sheridan Road, 
nutarė nusižudyti. Atsuko vir
tuvinį gasą savo bute ir užsinė- 
ręs kilpą bandė pasikarti. Jis 
buvo išgelbėtas ir dabar nebe
nori gyvybės sau atimti.

• Besimokindamas šaudyti 
medžiokliniu šautuvu 18 metų 
Everett Jensen, 2816 Lincoln, 
pašovė 8 metų mergaitę, Ade
line Ileischberg, 2823 Lake- 
wood. Ji guli Children’s Memo- 
rial ligoninėje.

• St. Mary of Lake semina
rijoje sudegė klojimas ir 1,500 
bušeliai avižų.

• Chicagietis biznierius Al- 
wyn Innis, 6918 South Went- 
wortli avenue, įstojo į Anglijos 
karo aviaciją, RAF. Chicagoje 
turėjo kelias krautuves, bet jas 
pardavė.

• Nuo 54 W. Illinois Street 
vagys nuvažiavo su troku, ku
riame buvo apie 1,000 rank
šluosčių ir kitokių skalbinių ve
žamų į viešbučius. Trokas pri
klausė 28 m. chicagiečiui Geo
rge Janopoulos, 440 S. Clare- 
mont avenue.

• Prie namų ad. 8040 So. 
Justine street, du plėšikai skau
džiai sumušė 80 metų senelį, 
Robert McKenzie ir atėmė 
$275.

• Chicagos policija suėmė du 
jaunus berniukus iš Cincinnati, 
Ohio, 15 m. Richard Miller ir 
16 m. Lewis Gardner. Pasivo
gę automobilį Indian Lake, Ohio 
valstijoje, jie atvyko Chicagon, 
kelionę “finansuodami” gaSblino 
stočių apiplėšinėjimais. Jie bu
vo suimti ties 1500 Devcci avė., 
kur bandė apiplėšti dar vieną 
stotį.

• Koks tai šposininkas at
nešė keturis kačiukus krepšy
je prie Ying Lee kinietiško res
torano, 1645 W. 79th streėl, 
ir juos paliko tarpduryje. Prie 
krepšio buvo prilipintas rašte
lis, “Kinijos gyventojams su
šelpti kare su japonais”. Niekas 
nesupranta to šposo prasmės.

O Elc|veiteris LaSalle vieš
butyje, 130 W. Madison street, 
mirtinai sutrynė 21 metų dar
bininką, Ben Young, 42 E. 45th 
street.

• Iš troko ties 14-ta ir Wol- 
cott kas tai pavogė kelias dė
žes brangios degtinės už $240. 
Trokas buvo sugedęs, o šofe
ris Charles Murray, 3311 South 
Ashland, nuėjo mechaniką pa
sišaukti.

Ši Sekmadienį 
Joniškiečių Kliubo 
Susirinkimas

Rengia Pikniką Rugp. 24
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Kliubo reguliaris mė
nesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugpiučio 10 d., 1941, 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 
W. 43rd St., 1:30 vai. po pie- 
tų.

Prašome visų narių susirinkt, 
nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Bus renkami dar
bininkai ateinančiam Kliubo pik
nikui, kurs įvyks rugpiučio 21 
d4 Spaičio darže, prie O’Henry 
Parko, Willow Springs, III.

Prašome atvesti naujų narių 
prisirašyti Kliuban.

B. Vaitekūnas* Rast.

Adeline Zach 
Trečioj Vietoj

Jauna lietuvaitė dainininkė 
Adeline Zach laimėjo trečią 
vietą mezzo-sopranų sekcijoje, 
Chicagoland Music Festivalo 
konkurse, kuris užvakar įvyko 
Westsid€j.

Pirmą vietą sopranų sekci
joje Westsidėje laimėjo jauna 
18-kietė, Rose Arbanas, 1320 
West 18th street.




