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NACIAI ILGESIO PILNOMIS AKIMIS ŽIURI KAUTYNĖS RYTI NAME FRONTE

J AMER1KAS, PAREIŠKĖ HULL
WASHINGTONV D. C., rugp. 

8. — Valstybės sekretorius Hull 
pareiškė, kad Vokietija žiuri j 
vakarų hemisferą su ilgesio pil
nomis akimis. Naciai nori Pie
tų Amerikoje- tolimesnių per
galių.

Hull pasakė, kad Japonija 
yra pati kalta už “apsiautimą” 
Pacifike. Sekretorius šiuos pa
reiškimus padarė per pasikal
bėjimą su laikraštininkais, ko
mentuodamas apie Berlyno ir 
Tokyo oficialių kalbėtojų pada
rytas pastabas.

Berlynas pasakęs, kad vokie
čiai neužilgo pradės kampaniją 
iškėlimui Prezidento Boosevelto

Dabar Sovietai Pa
duoda “Tikruosius” 
Karo Nuostolius

MASKVA, rugp. 8. — Rau
donosios armijos vadovybė pa
reiškė, kad sovietai sėkminga^ 
atlaiko vokiečių puolimus Kakj* 
šalinio, Kholmo, Smolensko ir 
Biala Tserkovo frontuose. So
vietai tikrina, kad^per. septy
nias kautynių savaites, vokie
čiai neteko pušantr#* milijono 
kareivių, ši skaitlinė įima už
muštuosius, sužeistus ir nelais
vėn paimtus'.

Rusai atsakydami į nacių pa
skelbtus rusų karo nuostolius, 
pareiškė, kad vokiečiai tas 
skaitlines “susapnavo” ir pa
skelbė sekančius “tikruosius” 
abiejų pusių nuostolius:

Kareivių (užmušta, sužeista 
ir nelaisvėn paimta) - - 1,500,- 
000 vokiečių, 600,000 rusų.

Tankų (paimta arba sunai
kinta) — 6,000 vokiečių, 5,000 
rusų.

Kanuolių (paimta arba su
naikinta) — 8,000 vokiečių, 7,- 
000 rusų.

Lėktuvų — 6,000 vokiečių, 
4,000 rusų.

Į vokiečių tvirtinimą, jog jie 
paėmė 895,000 rusų belaisvių, 
sovietų informacijos taryba pa
reiškė, kad vokiečiai užimdami 
sovietų distriktą, karo belais
viais paima visus rastus žmo
nes, ar jie bus kareiviai, vy
rai, moters ir net vaikai.

Sovietai taip pat paskelbė, 
kad Rusija neturi ir niekada nė
ra turėjusi “Stalino Linijos”.

(Bešališki stebėtojai Vichy- 
je, atydžiai seką rusų-vokiečių 
karą, sako, kad iki šiol vokie
čiai neteko 2,000,000 vyrų ir so
vietai — 1,500,000. Išviso aukų 
priskaitoma pusketvirto milijo
no. Jei teisybė, tai šis nacių- 
bolševikų karas yra pats kru
viniausias visoje pasaulio isto
rijoje.)

“negailestingos” politikos Loty
nų Amerikoje. Tokyo pareiš
kęs, kad Japoniją Pacifike ap
siautė Jungtinės Valstybės, Bri
tanija, Kinija ir Olandija.

Hull vokiečių teiginius pava
dino “permatomu propagandos 
gabalu”, kurie ne tik, kad ne^- 
suvedžios, bet net nebus rim
tai priimti nei vienoj vakarų 
pusrutulio šaly.

Tie teigimai, jis pridėjo, at
eina iš grupės, kuri atstovauja 
valdžią, iki šiol jau 15 Euro
pos valstybių negailestingai pa
vergusią ir norinčią kitus pa
vergimus atsiekti šiame hemis- 
fere.

Anglų Aviacija 
Ima Virš Po 
Metų Oro Kovos

LONDONAS, rugp. 8.—šian- 
dien suėjo vieni metai, kai vo
kiečiai pradėjo didžiąją oro 
ofensyvą prieš Angliją. Naciai 
manė, kad jiems pasiseks trum
pu laiku nugalėti britus, bet 
metams suėjus vaizdas gaunasi 
visai kitoks. Anglai ne tik, kad 
puikiai atsilaikė, bet šjandien 
jau ima Viršų oro ofe«syvojeu

Britai dabar kas naktį vis 
daugiau ir daugiau bombų iš
meta ant Vokietijos miestų.

(Berlynas prisipažino, kad 
anglų lėktuvų pasirodymas virš 
Berlyno, naktį iš ketvirtadienio 
j penktadienį, buvo aštuonios- 
dešimtoji britų ataka ant nacių 
sostinės.)

1940 metų rugpiučio 8 die
ną, vokiečiai pasiuntė 800 lėk
tuvų pulti anglus. Po to per 
netoli tris mėnesius, jie siuntė 
milžinišką skaičių orlaivių, ku
rie išmetė milijonus svarų sprog
stamosios medžiagos, bet galop 
turėjo apsistoti, nepajėgę an
glų paklupdyti. Per tą laiką na
ciai neteko 2,375 lėktuvus, ap- 
skaitliuoja anglai.

Sovietų Aviacija 
Atakavo Berlyną? 
Taip, Sako Anglai

LONDONAS, rugp. 8. Iš 
patikimų sluogsnių, turinčių ry
šius su Maskva, patirta, kad 
ketvirtadienio vakare sovietų 
aviacija bombardavo Berlyną.

Jokių kitų smulkmenų nepa- 
duota. Penktadienio ryte, na
cių karo vadovybė prisipažino, 
kad “priešai” atakavo Berlyną, 
sugriaudami keletą namų ir už
mušdami kelis civilius asmenis. 
Naciai sakė, kad atakoj daly
vavo tik keli anglų lėktuvai.

Spausdamąs savo sužeistą ranką, vokiečių leitenantas duoda nurodymus
kariams^ puolime prieš rusus “kažkur rytiniam fronte”, sako vokiečių pridė
tas prierašus prie šios per radiją iš Berlyno prisiųstos fotografijos.

LONDONAS TEIGIA, KAD VOKIEČIU PAN- 
ZERIAI PROGRESUOJA UKRAINOJ

LONDONAS, rugp. 8. — Vo
kiečių papzerių (Jįyizijoš, field 
maršalo Vpn .Rundstędt. veda
mos, tebetęsia slinkimą į rytus 
ir pietus nuo Biala Tserkov, 
laikydamosios dešiniojo Dniep
ro kranto. Šios divizijos mato
mai nori pasiekti Nikolaevą, 
Rusijos svarbiausiąjį grudų uo
stą prie Juodosios juros.

Britų karo žinovai mano, kad 
šios vokiečių pajėgos darančios 
rimtą progresą ir kad joms pa
siseks atkirsti visą pietinę Uk
rainą į vakarus nuo Dniepro iki 
pat Nikolaevo rytuose, ši na
cių kariuomenė jau perkirto 
svarbiąją gelžkelių liniją tarp 
Viterbsko ir Odesos, kuri taip 
jungė Odesą su Maskva ir Ki
jevu.

25,000,000 Rusų 
Kraustosi Iš Karo 
Zonos, Sako Roma 

I

ROMA, rugp. 8. — Italijos 
laikraščiai paskelbė, kad dvide
šimt penki milijonai rusų yra 
kraustomi iš karo zonos, Ru
sijos gilumon. Sakoma, kad be
veik visi gyventojai iš Ukrai
nos, šiaur-vakarų ir centralinės 
Rusijos, gyveną net keletą šim
tų mylių j rytus nuo Maskvos, 
yra keliami.

Pergale Netoli!
Sako Timoshenko

Pasitiki Dniepro Platumu
Nebent rusai pajėgs sustab

dyti vokiečiui šiame žygy, Ode
sos uostas atsidurs apsupimo 
pavojuj ir sovietai turės iš jo 
trauktis. Bušai, jei ir bus iš
stumti iš pietinės Ukrainos, ma
no, kad Dniepras, sulaikys na
cius nuo įžengimo rytų Ukrai
non. Ta upe yra apie pusės 
mylios ^platumo, o tiltus per ją 
įgalima suskaityti ant vięhos 
rankos pirštų.

Anglai mano, kad netekimas 
Odesos dar nebūtų sovietams 
skaudžiu smugiu. Pats uostas 
nėra vienu iš svarbiųjų. Bet jei 
vokiečiams pasisektų įsitvirtinti 
Dunojaus žiotyse tada didžioji 
laivyno bazė Sevastopoly atsi
durtų rimtame pavojuj.

Britai Internavo 
Prancūzų Sirijos 
Viršininkų

LONDONAS, rugp. 8. — Pa- 
tirta iš Beiruto, angių užimtos 
Sirijos, jog britai internavo bu
vusį Prancūzų Sirijos vyriau
sią komisijonierių Gen. Henri 
Dentz, kartu su 35 kitais pran
cūzų karininkais. Taip padary
ta dėl to, kad prancūzai nepa
leido laisvėn paimtų anglų ka
rininkų.

Didelis J. V. Konvojus 
Pasiekė Islandiją

REYJAVIK, Islandija, rugp. 
8. — šiomis dienomis Islandi
ją pasiekė didelis J. V. laivų 
konvojus, atvežęs daugiau su
stiprinimo Amerikos garnizo
nams šioje saloje.

Willkie Pranašauja 
Nacizmo Susmu
kimą 1942 metais

’ELWOOD, Tnd., rugp. 8. •— 
Jei Rusija atsilaikys iki rug
sėjo mėnesio lietingųjų dienų 
ir Jungtinės Valstijos tebeteiks 
medžiaginę paramą Britanijai, 
Kinijai ir Rusijai, tai 1942 me
tais pamatysime nacizmo greitą 
susmukimą, pareiškė WendeH 
L. Willkie, 1940 metais kandi
datavęs į J. V. prezidentus.

“Aš žinau,” sake Willkie. 
“kad amerikiečiai nesiduos būti 
įtikintais, jog mes galime tu
rėti laisvę savo šaly, naciams 
triumfuojant kitose pasaulio 
dalyse. Mums Hitlerio nugalė
jimas reiškia tiek pat kiek ir 
Didžiosios Britanijos žmonėms.”

Willkie, kuris paeina iš šio 
miestelio, kalbėjo kaimynų bei 
draugų surengtame jo pagerbi
mui bankiete.

Pabaltčs Vokiečiai 
Norėtų Grįžti Iš 
Kur Perkraustyti

BERLYNAS, rugp. 8. — 
Daug vokiečių kilmės žmonių, 
kurie pereitą pavasarį buvo iš
vežti iš Pabaltos į reichą, da
bar išreiškia norą sugrįžti į sa
vo pirmykščius ukius Lietuvoje. 
Latvijoje ir Estijoje. Jie ma
nė, kad naciams tuos kraštus 
užėmus,, jie bus perkraustyti. 
Bet jiems pranešta, kad jie tu
rės pasilikti reiche ir sukuri, 
“aruodą” reicho rytuose.

MORGENTHAU PRAŠO DIDESNIU TAKSUSS
NUO SMULKESNIŲJŲ JPLAUKU

WASHINGTON, D. C., rugp. 
8. — Iždo sekretorius Morgen- 
thau atsikreipė į Kongresą pra 
šydamas, kad taksai ant smul
kesniųjų įplaukų butų pakelti 
ir tuo padidinti J. V. iždo įplau
kas.

Jis taip pat prašė padi
dinti mokesčius vedusioms po
roms, korporacijoms ir kitiems.

, Morgenthau nurodė, kad vie
ton $3,206,000,000, kurie nu
matyti dabar svarstomam tak
sų biliuj, įplaukos turėtų siek
ti “mažiausiai” $3,500,000,000. 
Jis davė suprasti, kad jis no
rėtų, jog įplaukos iždui būti 
ir didesnės.

Per apklausinėjimą Morgen
thau pareiškė, jog valdžia tu
rės sukelti mažiausiai $2,- 
000,000,000 daugiau negu svar
stomasis bilius nustato, jei ti
kimasi, kad valdžia padengs du 
trečdaliu savo operavimo išlai
dų.

John L. Sullivan, vice-sekre- 
torius, priparodė, kad šiais me
tais J. V. valdžios išlaidos sieks 
$22,000,000,000, ir $12,000,000,- 
000 iš jų reikš deficitą. Kad 
padengti du trečdaliu visų iš
laidų, dabar svarstomasis bilius 
'.urėtų nustatyti apie $5,600,- 
000,000 įplaukas.

Niekad Pirmiau 
Amerikoj Nebuvo 
Tiek Dirbančių

NEW YORK, rugp. 8.—Jung-
linėse Valstybėse niekad pir
miau tiek žmonių nedirbo kiek 
pereitą birželio menesį. Tauti
nes Industrijos Konferencijos 
taryba paskelbė duomenis paro
dančius, jog tuo metu Ameriko
je darbus turėjo 53,120,000 
žmonių. ■-’*»
: šf ikttttlinė buvo suvirs 
šiais milijonais didesnė už 1D40 
metų birželio mėnesi ir penkiais 
milijonais daugiau :iž 1929 me
tų lygmenį, kada Amerikoje* 
viešpatavo gerovė.

Pereitą birželio mėnesį buvo 
užregistruota 2,530,000 bedar
bių, pati mažiausia skaitline 
nuo 1930 metų birželio mėne
sio.

Slaugė “Beviltišku
mu” Europoj Nusivy
lus, Grįžta Amerikon

LISABONA, rugp. 8.—Alice 
G. Carr, amerikietė slaugė, dir
busi gailestingą darbą Europo
je per suvirš 20 metų, atvyko 
čia ir pirmu galimu laivu grp 
Amerikon. Ji nusivylusi Europa 
ir sako, kad ten padėtis dabar 
yra “beviltiška”.

“Nėra ten vilties. Nėra mai
sto, nėra vaistų, nėra medika
mentų, nieko nėra — ir nėra 
kaip gauti. Ten tik pilna alka
nų žmonių, kurie į tave bevil
tiškai spokso. Padėtis yra daug 
blogesnė negu prieš 20 metų.”

Miss Carr darbavosi su Rau
donuoju Kryžium, Serbijoj. 
Lenkijoj ir Čekoslovakijoj.

PIZA, rugp. 8. — Italijos 
diktatorius Mussolinis išsiuntė 
savo 23 metų sūnaus Bruno kū
ną palaidojimui jo gimtame 
mieste, Predappio. Mussolinis 
su visa šeima nuvyko į fašistų

Atstovų Butas 
Svarsto Armijos 
Tarnybos Pratęsimą

WASHINGTON, 1). C., rugp.
8. — Atstovų Butas pradėjo 
svarstyti karinės tarnybos pra
ilginimo įnešimą. Senatas prieš 
keletą dienų nubalsavo 18 me
nesių pratęsimą, bet adminis
tracijos lyderiai Atstovų Bute 
sako, kad prailginimas turėtų 
būti

Atstovas Cox (Dem., Ga.) 
pareiškė, jog pratęsimas turi 
būti neribotam terminui, nes 
“karas yra neišvengiamas.”

“Piliečiai pilnai rėmė Prezi
dentą visoje jo akcijoje ir jei 
šis dalykas reiškia karą, tai 
mums nėra ko skųstis,” Cox sa
kė laike septynias valandas už
sitęsusių debatų.

Republikonas Fish iš Ne\v 
Yorko pasisakė prieš pasiuly- 
mp| pavadindamas jį “gigan
tiška konspiracija” įvelti šią ša
lį į karą.

Demokratai nurodė, kad už 
prailginimą pasisakė vyr. J. V. 
Armijos vadas j kurio rankas 
patikėta šalies apsauga.

Kainų Viršininkas 
Numato 2,000,000 
Naujų Bedarbių

WASHINGTON, D. C., rugp. 
8. — Leon Henderson, kainų 
administratorius, numato, kad 
dėl su apsauga surištų pamainų 
industrijoje ir net kai kurių 
dirbtuvių laikino uždarymo, ša
lis gali susilaukti dviejų mili
jonų naujų bedarbių.

Liudydamas prieš atstovų 
buto bankų komisiją, Hender- 
sonas pareiškė, kad automobi
lių gamyba turėtų būti suma
žinta 50 nuošimčių, nes reika
linga pildyti apsaugos užsaky
mai.

Stalinas Tebegalvoja 
Apie - Sovietų Europą
NEW YORK, rugp. 8. — 

Klausantieji radijo programų iš 
Maskvos sako, kad Stalinas dar 
nėra atsisakęs savo troškimo 
įsteigti Sovietų Europą. Kiek
vienas rusų kalbėtojas iš Ru
sijos radijo, kreipiasi į Euro
pos žmones ir kviečia juos pa
sirengti įstoti j "laimingąjį so
vietų rojų.”

Vėliau britai paskelbė, kad 
jie Berlyno neatakavo ir pareiš
kė, kad tai butą sovietų. Na
ciai vienok tikrino, kad lėktu
vai priklausę anglams. Jie ap
kaltino anglus tyčia meluojant, 
tikslu sukelti intrygas ir įti
kinti žmones, kad sovietai ka
riškai stipriau, stovi negu ištik- 
rųjų yra.

Anglai prisipažino pasiuntę 
lėktuvus virš Essen, Dortmund 

iin Hamm.

LONDONAS, rugp. 8. — Iš 
Maskvos pranešama, kad mar
šalas Simonas Timoshenko iš
leido sekantį atsišaukimą į vi
sus vokiečių pavergtus žmones:

“Stokite su savo draugais ko
von, priverskite vokiečius ba
dauti, juos šaudykite ir sprog
dinkite, ir padėkite Raudonajai 
armijai nugalėti Hitlerio šunis,, 
Liekite kraują už kraują, mir
tis už mirtį, nes pergalės va
landa yra arti.”

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—. Vokiečiai sakosi penktadienį paėmę 103,000 sovietų be- 

laisvėn, bet nenurodo kurioj fronto vietoj.
— Rusų jūreiviai stojo kariuomenei talkon Estijoj ir at

kovojo iš vokiečių neįvardintą bažnytkaimi.
— Anglai sulaikę 12 Suomijos prekinių laivų Britanijos uo

stuose.
— Gen. Maximę Weygand, Vichy vyriausybės pro-konsuias 

Afrikoje, atskrido J Vichy tartis apie imperijos gynimą.
— Maskvos radijas praneša, kad tai buvo sovietų lėktuvai, 

kurie atakavo Berlyną ketvirtadienio vakare.

centrą šiame mieste, kur lėktų 
vo nelaimėje žuvęs Bruno bu
vo pašarvotas. Diktatorius, sa
koma, ilgai į negyvo sunaus la
voną žiūrėjęs.

ORAS
Šilta, kiek debesuota.
Temperatūra iki 95 laipsnių. 

Sekmadieniui numatoma toks 
pats oras, tik popietį galima 
susilaukti perkūnijos ir lietaus.

Per 
Rugpiučio 

MĖNESI
NAUJIENŲ RASTINE BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO

IKI 8 VAL. VAKARO.
Šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
Sekmadieniais

* BUS UŽDARYTA.
"NAUJIENŲ” ADM

i



-v- ■ - ■ ♦

2 NAUJIENOS, Chicągo, UI. šeštadien., ruapiučio 9,1941

194ąPorų Palydovų

Tikrai nepaprastos buvo šios 
vestuves. Kai Malina Shimkus 
apsivedė su Petru Cbernausku, 
j vedybinį gyvenimų juos paly
dėjo 19 porų pamergių ir pa
jaunių.

Šliubų jaunavedžiai priėmė

Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je, o vestuves atšventė Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje.

Vestuvių svitų sudarė šios 
poros:

Edward Shimkus (garbes pa- 
jaunis) ir Stella Sann

Andrew Burinskas ir Adelle 
Burinskas

Eckvapd černauskas ir Fran- 
ces Olįiik

Edward Aleksas ir Joseph'n e 
Zizas

Henry Paszko ir Lillian 
Plach

1942 Metų Mados
_____________ »___________ ____ ____

RADIO PARODA
-------- IR---------

Išpardavimas
Peoples:

-s

Krautuvėje1

Howard Graff ir Ilelen Stoč- 
kus

Raypiond Milašius ir Aldona 
Gražulis

Joseph Chesna ir Stelle Nor
kus v

William Klimas ir Anuo Ba
ranauskas

Frank Lazauskas ir Valerie. 
Waitkus

Joseph Sims ir Stella Rim
kus

Victor Krasauskas ir Frau- 
ces Paskačypąs

Henry Runge ir Harriet 
Waitkus j /

Anthony Rudokas ir Frances 
Urnežis

Anthony Klimas ir Victoria 
Pasiskevičius

Charles Micka ir Dolores 
Lang

Bruno Slinkis ir Celina Slin
kis

Garbes pajauni? — Gcnevieve 
Ramanauskas

Žiedų nešė Paul Keru.
19-kų suknių pamergėms ir 

vedybinę suknių jąunųjąi parū
pino Martha Bridal Shoppe, 
4936 South Ashland avenue, o 
“smokingus” pajauniams ir 
jaunųjam parūpino BeMar 
Tuxedo Rentai & Men’s Shoppe, 
5012 South Asįiland avenue.

Peoples Krautuvė 
kyti, pamatyti, išgirsti ir sužinoti apie 

1942 metų mados radios:

ZENITU, PH1LC0, RCA., VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC ir Kitus

Jie yra aukščiausiai pagerinti, gražesni, tobulesni ir 
Pigesni. PEOPLES KRAUTUVE Siūlo:

Midget Radios nuo ........... $7.50 iki $59.50
Kombinacijos Radios nuo $29.50 iki 200.00
Console Radios nuo .. $19.50 iki 150.00

kviečia Tamstas atlan-

J. Marcinkevičius

senas albumas
—Kąsgi čįa, Mortut? Jaugi 

tu ?
Mopta nukaito.
—O kas gi?
—Q čia ka^ toks? Jaugi jis.
—Taigi... Vincas.
—Pamaąyk: nors Mažiukas, 

nebūčiau palipusi. Veidai visiš
kai kitųnįški. Gal, sakau, tie 
dtabųžiaj tajp keičia.

—»Ną drabužiai, O aut, bet 
ašaros.

—Vargše, turbūt, penkiolika 
metų praėjo.

—Ne metai kąlti, bet gyveni
mus.

lV|orta užvertė savo sepųjį 
ąlbumų ir piktai sviedė jį ant 
lovos.

—Nuo ryto iki yąkaro plū
kies, kąd bent naktį ramybė?. 
Grįžta kaįp žvėris, :šn)ėto \is- 
ką, Išdaužę, Ąčbą aš jį užmu
šiu, ąrbą pati pasikarsiu!

šeštadięnįs. Dvylikta nakties. 
Vaikai: du berniukai ir mer- 
gąitė iįgai čiauškėję, kad jienis 
šalta, jau sumigo, lytortą Kar- 
tųniene šviesos negesino. Ji sė
di prie stalo ir, visko pridp- 
mojųsi, akis ųžverkusi, vėl var
to savo senųjį albumų.

Albume atsispindi visas jos 
gyvenimas, toks liūdnas ir 
graudingas, tąrytųm senoviška 
peklos knyga. Už mažytį rutu
liukų džiaugsmo, t|ž kuklutę, 
neišvengiamų 
nesuprantamos 
čios apačioje 
mis, smarvės 
griežimu.

Pirmajam

kurjos mirgėdavo, kaip sidab
ro lašai. Morta skindavo žie
dus, barstydavo juos čia pat 
po kojomis, arba burdama 
“rnyji-nemylį”, laimingai šyp
sodavosi. Visos ramunės, visi 
laukai, beržynėlis, rodės, ir vi
sas pasaulis jai sakė /‘myliu”, 
nes ir pats Vincas jai tų pdtį 
prisiekdinėjo ir karštai spaus
davo prie širdies.

Morta žiuri į pirmų j į albu
mo* puslapį, žiuri į save ir, ro
dos, nebepažįsta savo jaunys-

balanos, prie šiltos

draugė Onutė. Rodos, negalėjo 
būti šitaip, o jei ji jr mato, jei
gu ir prisimena, tai, rodos, pri
simena ne gyvenimų, ne pa Ii 
save, bet gražių pasakų p įsuk
tų prie
krosnies, po ramios vakarienės.

Vinęas. Štai jis jaunas, aukš
tas vyrąs, juodu, nauju švar
kelių ir balta, nors siaurute 
apikakle, linksmai žiūri į jų iš 
albumo puslapio, o iš veido, iš 
akių trykšta darbo žmogaus

energija ir kuklus drovumas, num Kęstučiu. Draugių vidury 
Pusbačiai jo iš už jūrių marių, | sėdėjo Morta, šypsojosi, bet 

, _ * • jau šypsena buvo kiek karste
lėjusi ir po tyčia išpeštomis iš 
po skrybėlaitės garbanomis 
kakta slėpė koletų raukšlių.

(Bus daugiau)

kaip jis pats sakės, dėdės at
siųsti, amerikoniški, kelinės 
apytrumpės, o per juosmenį 
perplačios ir suveržtos taip, kad 
švarko kampai nepaslepia 
raukšlių ir didelės, blizgančios 
sagties. Tačiau Mortai šitoks 
jis gražus ir malonus, malo
nesnis už patį dėdę, amerikonų, 
kuris ir laukan, esu mašina iš- 
važiuojųs; šitoks jis brangesnis 
už visų pasaulį. Nekartų šita 
fotografija grožėjosi jos drau
gės, neslėpė džiausmo nė ji pa
ti, o dabar...

Morta atsivertė naujų pusla
pį. Šičia ji matė save su drau
gėmis ir su vyresniuoju su-

Teve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE!

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

nuodėmę 
klaikios 

su velniais, 
uųstymu,

seka 
kan-

dantųv

albumo puslapy 
trys atvirukai. Jos motina, tė
vas ir jį pati., su vyru šliubo 
drabjižįųosę. Senutė motini 
trirubline gelsva skarele apsi
gobusi vargo’' iškm kultomis 
akimis, rodos, ir dabar žiuri į 
savo dukterį, o jos lupos su
klostytos taip,, tarytum ji dar 
norėtų prabilti, paguosti, mesti 
stipresnį žodį į dukters širdį, 
bet deja... Ji seniai mirė. Dvi
dešimt metų greit sukaks, kai 
motina ištarė/paskutinį žodį 
savo mylimajai 'di krai. Šalii 
motinos Morta ir Vincas abu
du tokie jauni, taip šviesiai ir 
laimingai nuščiuvusiais veidais. 
Balta suknele, gėl ų puokštė 
prjc krutinės, v $a tai

Parduodam Lengvais Išmokėjimais
IMAME SENUS RADIOS Į MAINUS

Duodame Didelę Nuolaidą

į PEOPLECI^urnitureD 

manufacturing companygT'

4179-83 ARCHER AVENUE
Prte Richmond Street

ii i

Diena Iš Dienos
■ ■»
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John Katilius, 25, su Johaą-

na Anglįckis, 19
Charles Daugird, 22, su Bar

bara Butkus, 22

Reikalauja
Perskirų

Valeria Burdulis nuo Pcter 
Burdulis

Brighton Parko 
Kongresmanas į 
Pietų Ameriką

Narys Valdiškus Misijos
Illinois 6-to kongresinio dis- 

trikto kongresmanas, Harry P. 
Beam, pirmadienį išvyksta į 
Pietų Amerikų, kaipo narys spe
cialus U.S. valdžios misijos.

Jį siunčia valstybės sekreto
rius Cordell Hull. Misijų sudaro 
6 kongresmanąi, bet Beam yya 
vienintelis iš Illinois.* ■ • . ’

Jisai yrą brightonparkietis, 
ir gyvena Brighton Parke, ku
ris įeina į 6-tąjį distriktų.

gražų, 
nors ir paprasta, t c a u kų ,eiš- 
kia tas neperkamas grožis už 
jos kūdikiškų, skaistų ir gyve
ninių pasitikėjimu, jo neįspėja
ma mįsle spindintį veidų. Ne
pažįsta Mortos draugės š tos 
fotografijos. Ir kaipgi pažins. 
Tuo laiku ji buvo jauna, o jo 
vyras Vincas dirbo gretinu.m 
miestely prie inurinįnkp. Moti
na merdėjo, ą jį eidavo pasi-

bekabodavo ant dangaus, ji pa
sukdavo takeliu į pievų ir apė
jusi puikų slėnį, rasdavo ten 
ievos žiedais apsnigtų vienišų 
šaltinį. Vėjeliui dvelkiant, kris
davo žiemių lapeliai į didelę žo
lę, čiulbėdavo paukščiai, šnarė
davo nedidelis, bet mielas iš- 
braidžiotas beržynęlis. Ji atsė- 
sesdavo prie to šaltinio, tary
tum prie Vinco, širdies. Nekar
tų mėlynos, geltonos, taškuotos 
peteliškės, jai besėdoiųt, skrai
dė ąuo žieflp prįe žieęĮo, apauk 
zirzė, žibėjo juosvi auksiniai 
vabaliukai, o lė.ta vandens sro-

100% užtikrinti 
FITINGAI
Garantuoti flangai reUkia, kad ParaikAjt? 
tclklh 100% AphėugOH Ir 100% Pataisęs 
Fittlngs. B|um| tlkMaa m v 
gelbsti Jums visokeriopais ga
limais budais Ir sutelkti jums 
l>uH)t<*nklninia, kokio ■ niekuomet . 
pfriniau ' nettirSJoth. ‘PRASY* 1 
KITĘ FITINGV BYKAI ir pa
matykite, kaip jiiai} paraistės 
gali būti ‘pritaikytos; ■ arba 1 
gaukite7 nauja \nar«lšte taip 1 
pigiai kaip už $oį ir turėsite l 
nuostabias paęSkast arbą ’ 
Rykite praSyaaini informacijų 
PYKAI.

100% RUPTŲRĖ and truss 
SERVICE

20 t m. patyrimas įrodo pasisekimu 
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 82Q0 
įėjimas per krąutuve i 2 aukštą 

Valandos: KĄSplRN 11 iki 8, 
Sekmadienį iki 2 vai.

MADOS

SPECIALI
KAINA

SU ŠIUO
KUPONU

Tėmykit Musu Grand Opening

MARTHA BRIDAU 
SHOPPE

MES DABAR ESAME MUSŲ 
NAUJAME NAME

4936-38 S. Ashland Av. 
(Seniau adresu 5012 S. Ashland) 

Tel. PROSPECT 5513.

Jaunosiom ir Pajau- 
nėm Autfitai

TAIPGI IŠEIGINĖS DRESĖS 
IR FURKAUTAI

Tuxedos ir Full 
Dress Siutai

RENDAI
VISOKIUOSE
REIKA
LUOSE

TUXED0

Mes taipgi lai

kom pilną eilę 
Men’s Furnish- 
ings. .

BE MAR 
RENTAL and MEN’S

SHOPPE
5012 S. Ashland Avė

Tel. GROVEH1LL 1203.

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies naikus, baldus, automobili u.s. ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
mpintu jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėkite jokių nemalonumu.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERAL:AI AGENTAI Šių Kompanijų:
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

WINKLER STOKERIAI
Yra Eilę Metu Prieky Pinigų Taupymo ir 

Darbo Taupymo Padariniais
Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa
vininkas turėtų pamatyti Winkler Sto- 
kerį, .pirm negu pirks bet kurios pu
šies automatinį apšildymui įren
gimą.

Winkler Stokeris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yra PRAMONĖS įžymusis pro
duktas.

Jis taupo .pinigus ir darbą 
tukstančiąms namų savininkų 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę .. . Visai automati
nę transmisiją, neturinčią shear 
pin! Pre.ssurę Seąled Hoppęr... 
The Economiser Bumer... ir
daug kitų vieninteliai Winkler sa
vybių. 3 Metų Garantijos Planas. 
Matykit, Winkler-tryna uolas., 
kandą įlieno dūdą, negadinadamas ir 
nestabdydamas stokerio.
STEWART WĄRNER RADIO bus duotas

iųu stokerio—nuo dabar iki musų

ARCHER STOKER SALES
4706 So. Western Avenue

Phone LAFAYPTTŲ 3138. • JOSEPH BAGDON Factory Distributor^

$149-50 fob

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

4775

% 4 V

No. 4775. Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mięrą ir aiš
kiai parašyti tavo 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: 
Menoa Pattem Depu 1739 

alsted SU Chlcago, IU.

NAUJIENOS Pattem Dept, 
1789 S. Halsted St, Chica**, DL

(Vardyk ir ptvardi)

UdiMM)

dovanų DYKAI su pirki- 
GRAND OPENING.

AT (MCE

B E FORE YO(/ 80y
tke WMKCER fymonsMion
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šeštadien., rugpiučio 9, 1941 NAUJIENOS, Chicago, IU.

H. BARBUSSE

Mirtis Dumble
IŠ KARO ROMANO “UGNIS”

jie galėjo imti 
užkirsti mums

tikra liūtim

Bombardavimas sumažėjo, šo
viniai krito daugiausia į tą vie
tą, kur mes buvom anksčiau. 
Bet kas minutę 
kristi toliau ir 
visus perėjimus.

Lietus virto
tvanu. Virš musų pakibo toks 
tirštas rūkas, kad rakietų žyb
telėjimai apšviesdavo tik mažą 
erdvės gabalėlį, ir silpnos bū
tybės blaškėsi į visas puses.

Negaliu pasakyti, kiek laiko 
aš išbuvau drauge su nedide
liu kareivių būreliu, nuo kurio 
stengiausi neatsilikti. Mes ėjo
me liunu. Veltui musų žvilgs
niai, graibydami tamsą, ieško
jo pylimo 
vo.

ir išgelbėjančio ra-

pasigirdo džiugus 
užstelbęs sprogimų

žo. Žmonės išlakstė 
sės.

— Neapsistokite 
gai! — rėkė mums

į visas pu-

Pagaliau 
šauksmas, 
triukšmą ir stichijos mauroji
mą.

— Apkasai!
Bet šitų apkasų pylimas ti- kų pastangų.

čia, drau- 
bėgliai. — 

Nesiartinkite! Tai tikra pabai
sa! Viskas griūva! Pylimas 
slenka, landynės užako. Visur 
skverbiasi purvas. Rytoj rylą 
apkasų nebus nė žymės.

Mes nužingsniavome toliau... 
Kur? Mes užmiršome pasiklau
sti tų žmonių, kuriuos greit pra
rijo rūkas.

Net musų mažas būrelis nuo
latos mažėjo tarp tos suirutės. 
Aš jau nebežinojau su kuo ei
nu. Čia vienas, čia antras ding
davo rūke, ieškodamas išsigel
bėjimo.

Mes lipome ir leidomės šlai
tais. Prieš save aš mačiau susi
lenkusius žmones, kiAie lipo sli
džiu šlaitu ir visą laiką slydo 
žemyn.

Paskui mes patekome į balą, 
kur kojos klimpo ligi kelių. Mes 
ėjome, lyg plaukdami. Kiekvie
nas žingsnis reikalavo milžiniš-

čia mus laukė neišvengiama 
mirtis. Bet laimei, mums pasi
sekė išbristi tartum ant kaž
kokio molėto pylimo, ėjusio 
skersai balą. Ir mes užropojom 
ant slidaus šitos salos nugar
kaulio. Aš atsimenu momentus, 
kai pavojus paslysti ir nuvirsti 
į balą buvo toks didelis, jog te
ko lenktis ir laikytis rankomis 
už lavonų, kurie pusiau kyšojo 
iš išplautos žemės. Aš knapte
lėdavau ant pečių, ant sustin
gusios nugaros, ant šalto, kaip 
šalmas, . veido ant pypkės, su
kąstos negyvais žandais.

Išėję iš čia ir kilstelėję gal
vas, mes netoliese išgirdome 
žmonių balsus.

— Balsai! Balsai!
Jie mums atrodė tokie malo

nus, tartum butų artimų žmo
nių kvietimas. Ir mes susiteL 
kėm, kad prisijungtumėm prie 
tų, kurie šukavo mus, kaip 
mums atrodė.

ko- 
pa-

dar

V

i

Taupydami
NUOLAT 
SAVO

Pinigus
MUSŲ 
BANKOJE
BUSITE

Laimingesni

The LlVE STOCK 
National Bank 

of CHICAGO
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM IR 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 SOUTH HALSTED STREET

t

1868 1911

Balsai darėsi vis aiškesni, jie 
sklido iš už kalvelės, iškilusios, 
tartum oazė. Bet išskirti žod
žių buvo negalima. Mes nieko 
nesupratom.

— Ką jie šneka? — nuste
bęs paklausė vienas musų.

Mes instinktyviškai nustojo
me ieškoti praėjimo.

Baisi abejonė apėmė mus. Ir 
tada mes išgirdome aiškiai ta
riamus žodžius:

— Achtung!.. Zweites Ge- 
schutz!.. Schuss!..

O užpakaly patrankos griaus
mas atsiliepė į šį įsakymą te
lefonu.

Tartum suakmenėję iš siau
bo, mes sustingome vietoje.

— Kur mes? Po velnių! Kui 
mes ?

Nebodami pavojaus, prislėgti 
nuovargio, mes tik pamažu ap- 
sigrįžem ir pradėjom žingsniui)- 
’;i, stengdamies nugalėti pagini 
dą nebejudėti ir mirti.

Mes išėjome į didžiulę lygu 
mą. Ten suvirtume ant. žemės 
ties kažkokiu : burgami, j kuri 
atsirėmėm nugaromis f-mebepa 
jėgdami toliau judėti:

Lietus lijo mums 
veidą, tekėjo nugara 
ne.

Gal but, kai išauš,
busime užmušti arba paimti ne- 
aisvėn...
daugiau 
išseko.

trenkti, nėra kulkų, nes žmo-' 
nes...

Kur gi žmonės?
Pamažu mes pradedam juos 

pastebėti. Jie miega netoliese 
nuo musų, nuo galvos ligi 
jų pridengti purvu ir beveik 
virtę negyvais daiktais.

Kiek tolėliau aš pastebiu
kitus žmones, susirangiusius ir 
susirietusius, lyg sraigės, išil
gai pylimą* pusiau sulindusius 
Į vandenį. Tai nejudanti masė, 
kažkokie ryšuliai, gulį eilėje ir 
tartum susmegę į dumblą.

Aš stengiuos pertraukti tylą. 
Sakau Paradizui, kuris taip pat 
žiuri į tą pusę.

— Jie negyvi?
— Tuoj nueisime ir pažiūrė

sime, — atsako jis pusbalsiai. 
— Dabar dar pagulėkim.

Mes pasižiūrim vienas į an
trą, paskui vėl pažvelgiam į 
tuos, kurie guli. Musų veidai 
nuo nuovargio neteko žmogiš
kos išvaizdos, pavirto kažkuo 
purvinu, iškankintu, krauju pa
sruvusiomis akimis. Mes matė
me vienas kitą šito karo metu 
visokiose būsenose ir išvaizdo
se ir vis dėlto dabar nebepažį
stame savęs.

Paradizas nusigręži'.] ir žiuri 
į kitą pusę.

Staiga aš matau kaip jį nu
krečia drebulys. Jis pakelia pa
didėjusią nuo 
ranką.

— Ten... 
jis.

Vandenyje,
kraštus, plaukioja kaž- 
masės, lyg susirietę ri-

prilipusio purvo

ten.. vepena

kuris liejasi per

tiesiog į 
ir kruti-

mes jai

Bet mes apie nieką 
nebemąstėme... Jėgos

takšnojame ten... Tai

PATALAI ir PADUŠKOS—Pasiuvami DYKAI
Iš Jūsų Plunksnų, Jeigu Jus Perkate Impilus Iš Musų.—Atsilanky- 
kit ir pamatykit, kaip jie padirbami jum bežiūrint. Mes paimam iš 
namų ir parvežam namo. «

MES DIRBAME MATRACUS PAGAL UŽSAKYMĄ.

YARDS BEDDING CO.
1848 W. 47th Street VIRginia 2900

ei6FNU3JJ.Vd' ~S9NIOO3 d3X3HOOHO 
ONt '3OIAM3S UdOO

l Vardas ir pavardė.

Adresas..

Miestas ir valstija.

No. 2913—Apmegzti užbaigimai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 17 S® Se. Hateted St, Chicago, HL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

No. 2913

apkasų 
kokios 
f ai.

Mes
skenduoliai...

Jų galvos ir kojos nugrimz
dę vandeny. Mes matome pa
viršiuje jų nugaras, diržus, mė
lynus marškinius įr išpurtusius 
Tunus. Vienos vandeny paliiru- 
;ios galvos plaukai iškilo pa- 
ziršiun ir siūbuoja, lyg van
dens augalo pynės, štai ir vei
das paviršiuje; galvą .atremta 
Į pylimo kraštą, '9 kūnas pa
niręs vandeny. Balti akių obuo
liai įsibedę į dangų. Pravira 
burna juoduoja. Pageltęs ir iš-, 
purtęs kunrz atrodo suminkš
tėjęs, patižęs. , ,(} t-

Čia stovėjo sargybiniai. Jiems 
nepavyko išlipti iš dumblo. Vi
sos jų pastangos pasprukti iš 
ravo su slidžiais lipiais šonais, 
nuolat vis labiau užliejamo van
dens, matyt, buvo tuščios. Jie 
žuvo, įsikabinę į molėtą žemę.

Prieš mus ištyso priešakines 
pozicijos — musų* 
Jos vienodai 
vandens.

mes dalyvaujame tame 
dienos gimime.
gi apkasai?
matome ežerus, o tarp

žiurb į mus, linguodamas gal
va. Mes sakome jam:
/ — Prancūzas?

Paskui klausiame vokiškai:
— Deutsch ?.. '
Jis neatsako, užmerkia akis 

ir vėl nugrimsta nebutin. Taip 
mes ir nesužinojom, kas jis.

Negalima nustatyti šitų bū
tybių kilmes iš rūbų, prideng
tų storu dumblo sluogsniu, nei 
iš kepurių ar šalmų, nes jų nė
ra, nei iš ginklų, nes ir jų nė
ra arba rankose styro kažko
kios belytes gličios mases, pa
našios į didžiules žuvis.

Visi tie žmonės su lavonų 
veidais, esą priešais ir užpaka
ly musų, yra galutinai išsekę, 
bežadžiai ir bevaliai. Jie visi 
panašus vienas į kitą, tartum 
visi butų nuogi. Baisi naktis 
visus juos sulygino.

Tatai viso ko galas. Gamtos 
stichija padarė galą kovai.

Buvo laikas, kai aš maniau, 
kad baisiausia kare — tai svie
dinių ugnis; paskui aš maniau, 
kad baisiausia, tai uždusti po
žemių apkasuose, kurie amži
nai praryja žmogų. Bet ne, tik
rasis pragaras — tai vanduo.

Kyla vėjas. Jis, tartum ledi
nis, savo šaltu alsavimu nukre
čia musų permirkusius kunus. 
Šitoje lygumoje, užlietoje van
dens, nusėtoje, tarp ežerų ir ba

lų, kūnais, prasideda nežymus 
judėjimas. Pamažu slenka žmo
giškos būtybės, linksta po ap
siaustų sunkumu, ir išsisklai
do lygumoje. Aušra tokia pur
vina, jog atrodo, kad temsta.

Tie žmonės likę gyvi, velka
si tartum dykuma, vejami di
džiulės, neišreiškiamos nelai
mės — apgailėtini, tragiškai 
baisus ir pusnuogiai.

Eidami pro šalį, jie žvalgo
si, žiuri į mus ir, pažinę mu
myse žmones, sako mums:

(Bus daugiau)

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. Duodft 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- 
nimą.

Mirė Pieno 
Unijos Vadas

Po ilgos ligos vakar 
Henry Weber, Chicagos 
išvežioto jų unijos, prezidentas, 
2031 Pensacola avenue.

mirė 
pieno

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR _

SKIN TROUBLES

Pirkite
DABAR!
Pečius, Rakandus, Parlor 
Setus, Karpetus, šaldytuvus, 
Skalbyklas ir Radios. Bud
riko krautuvė dar kainų 
nepakėlė. Busite pilnai už
tikrinti žemomis kainomis, 
o tolinus1 litis'brangiau.

Galite-/ pirkti įmokant 
$1.00 depositą dėl tolesnio 
palaikymo ir pristatymo.

Modern Roofing Co.
1821 S O. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—
__ '« _____ ■■ '

M

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENuE

Tel. LAWNDALE 2630

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

ir vokiečių
tylios ir užlieto,1

i tuos ištižusius 
v

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

(extemally caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich quicKly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekt' tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus nagai musu Hgamečio iš
mokėsimo planus Taupvkite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi >45.000 mokame 3^%.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

KEISTŲTO SAVINGS 
*nd MTAW ’hsSOCIATION

JOS. M. MOZERIS. Sf„
3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRAGLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeiniai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 0 f) A 00 
40 pėdų Lotai— Q / U DĖ
VISI pagerinimai į -i 
yra. 7c karteris į La V 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MENESI 
TUVES, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Įmokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti—

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

*) Prancūzų.
Mes einam 

griuvėsius. Praeiname pro vie
tas, kur dar vakar buvo tik
tai pabaisa. Mes esame lame 
baisiame tarpe, ties kuriuo su
gniužo nežmoniškos musų ata
kos pastangos ir kur kulkos ir 
patrankų sviediniai nepaliauja
mai sėjo mirti ištisus pusan-1 
rų metų, įniršusiai kryžiuoda- 
miesis virš žemės iš vieno ho
rizonto krašto į kitą.

Dabar čia kažkoks nepapras
tas tylos ir mirties laukas, že
mė visur nusėta miegančiomis 
būtybėmis, čia nejudančiomis, 
Ha lėtai besivartaliojančiomis 
r keliančiomis galvas, čia mirš-| 
kančiomis.

Priešų apkasai taip pat nyk
sta vandeny, sudarydami tven
kinius ir balas.

Čia nematyti lavonų. Bet aš 
pastebiu daug baisesnį daiktą, 
negu lavonas, — nuogą išbalu
sią ranką, išsikišusią iš duobės, 
užlietos vandeniu/ žmogus, ma
tyt, buvo palaidotas savo ap-

•Mes laukiame aušros toje vie
toje, kur suvirtome. Pamažu ji 
ateina, šalta ir liūdna, nušvies
dama negyva šviesa niūrų vaiz 
dą. .

Lietus nustojo. Švininė lygu
ma, pridengta drumzlinais van
dens veidrodžiais, atrodo iški
lusi ne lik iš nakties, bet ii 
iš juros.

Pusmigiai, laikas nuo laiko 
pramėrkią akis, sustingę nuo 
šalčio, 
naujos

Kur
Mes

jų balkšvas vandens linijas.
Jo daug daugiau, negu mee 

manėme. Jis viską užliejo, jk 
visur užplūdo, ir spėjimai žmo
nių, kuriuos mes sutikome nak
tį, išsipildo: nėra daugiau ap
kasų, nes tie kanalai ir yra bu
vusieji apkasai. Tartum visuo
tinis tvanas. Kovos laukas ne 
miega. Jis negyvas. Gal būt 
kur nors toli ir yra 
bet mes jos nematome.

Aš pasikeliu pusiau, 
damas, lyg ligonis, ir 
si aplink save. Mano milinė 
traukia mane prie žemės savo 
sunkumu. Aplink mane guli kaž 
kokios keistos belytės masės. 
Viena jų — Paradizas, prideng
tas storu purvo sluogsniu su 
kažkokiais keistais iškilimais | saugos duobėje ir spėjo iškiš- 
prie juosmens vietoj šovinių. Jis 
taip pat atsistoja. Kiti miega 
ir nesijudina.

Keista, slegianti tyla. Nė ma
žiausio trukšmo, išskyrus tak- 
štelėjimus į vandenį, kai krin
ta žemės grumstai, šūvių ne
girdėti. Nebesprogsta ir sviedi
niai, nes jie nebegalėtų susi-

.Išsirinkite dabar sau pečių 
žieminį, gesinį, anglinį arba 

į aliejinį. Sutaupymas vieno 
trečdalio.

Atsilankykit pamatyt vi
sas naujas radios 1942 me
tų iškrautas šalia prie ša
lies. Išsirinkite naujų radio 
dabar. Išmainykite savo se
nų radio.

gyvybė

s’vyruo- 
ž valga u -

ti tik rankų. ’
Priėję arčiau, mes pastebi

me, kad krūvos žemių, suvirtu
sių ant tos pražūties krašto, 
— yra žmonės. Ar jie negyvi, 
ar miega? Mes nežinome.

Ar tai vokiečiai, ar prancū
zai? Nežinome.

Vienas jų pramerkė akis ir

SAPNAVAI?

Apžiūrėti

Jos. F
BUDRIU

FURNITURE 
HOUSE

3409-11 So. Halsted St

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

NEW COMPLETE
HEATING

FOR

inl.5 ROOM

II PLANT

Tel. YARds 3088

Budrikę Radio Programai.
WCFL 1000 K. Nedėlios 

vakarais 6:30.
WAAF 950 K. Nedėlioms 

4:30 vakare.
WHFC 1450 K. Ketvergo 

vakarais 7:00.

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

6 N JO ŠTILI
plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17” TIK
Red Jacketed Boile
ris. su 470 kvad
ratinių p&dų karite h
vandens radijacija. j ■ ■ H 1 ■ ■

automatinis vandens w į Uj g 
leidimas, visi reik a- g g 
linai fitinrai, uždą- f^g 
rai ir čvdos pilnam 
apšildymo Įrengimui. 
Visa nauja medftlara.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, rrotai visų iž- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
šildytuvai, Išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

Ugi 1 P. M?
[ UŽMIESČIO ORDERIAI (
Į ______GREIT IŠPILDO MI_______ I

Apskaičiavimai noriai teikiami veltui

C. MILLER c omui v
1 247 W. LAKF-MONroc 3JB7

i... ...
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NAUJIENOS
lithuąniąn D a h. y News

Published Daily Except Sunday by 
Thę Lithuąniąn News Pub. Co., Įnc.

1739 South Halsted Street 
Telephone OANal 85^00.

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

3c per copy.
Ęntered as Second Class Matter 

March 7th 1914 ąt tnę Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March'3rdl879.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

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

Metams _________ - _____  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui___________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  3c
Savaitei __________   18c
Mėnesiui _______________   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 ______________  4.00
Trims mėnesiams... .........— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Rusų ir vokiečių nuostoliai
Vokiečių karo vadovybė pasigyrė, kad per pirmąsias 

šešias su puse savaites karo rytų fronte naciai suėmė 
895,000 rusų ir tris kartus didesnį skaičių užmušė arb.a 
sužeidė. Taip kad visų nuostolių Raudonoji armija turė
jusi daugiau, kaip 4,000,000. Be to, nacių generalinis šta
bas giriasi, kad vokiečiai sunaikino arba pagrobė 13,145 
rųsų tąnkų, 10,388 kanuolių ir 9,082 lėktuvų.

Bęt Maskva sako, kad šitie vokiečių pasigyrimai yra 
melagingi ir fantastiški. Ji tvirtina, kad vokiečiai turę- 
ję daug didesnių nuostolių, negu rusai. Rusai netekę už
muštais, sužeistais ir suimtais viso tik 600,000 vyrų, tuo 
tarpu kai naciai netekę pustrečio karto daugiau — 1,500,- 
000! Vokiečiai taip pat netekę ir'daug didesnio skaičiaus 
įvairių karo mašinų, negu rusai: vokiečių tankų esą su
naikinta arba pagrobta 6,000, o rusų tik 5,000; vokiečių 
kanuolių 8,000, o rusų 7,000; vokiečių lėktuvų 6,000, o ru
sų 4,000.

Maskva, pagaliau, tvirtina, kad Rusijoje nebuvo jo
kios “Stalino linijos”, kurią vokiečiai sakosi po ilgų ir 
atkaklių mūšių pralaužę svarbiausiuose punktuose. Ta 
“Stalino linija” tai, girdi, vokiečių prasimanymas, sugal
votas tikslu pateisinti savo “milžiniškus nuostolius” mū
šiuose su rusais.

Tai kurie dabar sako tiesą?
Apie sovietų tvirtovių juostą, vadinamą “Stalino li

nija”, reikia pasakyti, pirmiausia ėmė rašyti palankių 
Rusijai šalių spauda. Ją nuolatos savo komentaruose rni- 
nėjo Amerikos ir Anglijos karo ekspertai ir radio ko
mentatoriai. O dabar bolševikų biuras tvirtina, kad to
kio daikto visai nerjj biivę! Jeigu taip, tai Maskva sąųip 
njngai klaidino tas salis, kurios stengiasi Rusijai padėtį.

O gal būt, čia yra kitas dalykas. Gal būt, vokiečiai 
“Stalino liniją” taip suardė, kad iš jos nieko nebeliko, ir 
bolševikų propaganda dabar “aiškina”, kad tos tvirtovių 
juostos “nebuvo”.

Reikia manyti, kad meluoja abi pusės. Ne be reikalo 
juk tas rytų karas eina tarp dviejų valdžių, kurios yra 
pagarsėjusios, kaip didžiausieji žmonijos istorijoje mela
giai. Bet neutralių šalių stebėtojai yra linkę manyti, kad 
bolševikai meluoja daugiau, negu naciąi.

Jeigu vokiečiai jau butų pražudę 1>500,000 kareivių, 
t. y. 100 divizijų, tai reikštų, kad Hitlerio karo mašiną 
baigia griūti. Pati Maskva sakė, kad naciai pasiuntę' 
prieš rusus tarp 170 ir 18,0 divizijų. Jeigu jie pražudę 
100 divizijų, tai Hitleris neteko daugiaus kaip pusės savo 
kariuomenės rytų fronte! Jokia kariuomenė pasaulyje 
šitokių nuostolių pakelti negalėtų.

Aišku, kad meluoja ir Hitleris, kuomet jisai saką, 
kad rusai pražudė šešių savaičių mūšiuose 4,000,000. Ru
sai iš viso vargiai turėjo tiek kareivių fronte. ■

Tačiau manoma, kad rusų nuostoliai visgi buvo $i-' 
dėsni, negu vokiečių, o ne atbulai, kaip kad sako Stalinas.

Vistiek šis nacių žygis į rytus jiems kaštuos bran
giai. Ir jeigu Hitleris Rusiją ir užkariaus, jisai iš jos pe- 
gaųs tos naudos, kurios jisai tikėjosi, nes bolševizmas 
Rusiją nualino.

įkliuvo dar du komunistai
Nęw Yorko legisląturos komitetas apkaltįpo dar vie

ną mokytoją, kuris slaptai priklausė komunistų partijai. 
Tai — anglų kalbos instruktorius Miesto Ęolegijoje, Ar- 
thur R. Braunlicb. Komitetas vienbalsiai rekomendavo 
švietimo tarybai tą Stalino agentą pašalinti iš vietos.

Įkliuvo ir vienąs komunistu šulas gaią. Fr-ancisco’jįę, 
kuris buvo kandidatas į CąĮifornijos gubernatorius: Sam 
Parcy. Valdžia surado, kad jisai, padavė apie save me
lagingą žinias, užsįregistrųodąmas rinkimams. Jisai po 
priesaika pasisakė gimęs New Yorko mieste, tuo tarpų 
kąį vąlęĮžįa pątyrė, kad jisąi gimė Rusijoje ir kad jo tik? 
roji pąyąrdę yrą Sąmųel Rardeck.

Už melagingą užsiregistravimų Sam Darcy gali gau? 
tį nuo vį'enų iki 14 metų kalėjimo. Atrodo, kąd “draugas” 
Browderis netrukus turės kompaniją Dėdės Šamo “ho? 
telyje ’

GARSJNKITBS “NAUJIENOSE” .

A P Ž VA L G A - šą, kad sųvietų valdžią vėl pri
pažino Belgijos vyrįaųsybę Lon
doną. Kuomet Stalinas drąųgą- 
vo su nąciaįs, jįsaį buvo atėmęs

veįkimo budus Lietuvos klausi
mu.

PREZ. F. J. RAGUČIUS 
RAŠO APIE SLA.

Šios savaitės “Tėvynėje” įdė
tas dar vienas SLA prezidento, 
F. J. Bagočiaus, straipsnis. Tarp 
kitko jisai rašo:

“Musų Susivienijimo prie
šai ne tik skelbė visiems, ku
rie norėjo jų klausytį, kad 
jau rodos ‘dangus puola ant 
žemės’, kad Susivienijime 
numatomos negirdėtos vagy
stės, raketas, suktybės, etc., 
etc., ir girdi — nebereikalo 
dešimties valstijų egzamina
toriai S.L.A. knygas žiuri. Ki
tas asmuo, kuriam nariai 
garbingą vietą ir gražią duo
ną suteikė, taipgi narius gąz- 
dino: ‘užpuolė mumis Dievo 
rykštė’, ‘prilipome liepto gar 
lą!’ O čia visai nieko pana
šaus nebuvo ir nėra. Buvo 
tiktai paprastas peštukų ir 
skandąlistų ‘pąsiknisįmas’ 
reikaluose, apie kuriuos jie, 
matomai, neturį nė mažiau
sio supratimo, o jei turi su
pratimą ir tokius pastkalus 
leidžia apie didžiausią ir tur
tingiausią Lietuvių organiza
ciją pasauly, tai jie neturi jo
kio padorumo, jokių skrupu
lų, jokios bent, elementarės 
savigarbos.”
Laikraščiai, kurie taip biau- 

riai šmeižė Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje, tai — komu
nistų organai. Priprastas jiems 
dalykas, nes iš šmeižto ir me
lo jie gyvena.

Keisčiau yra tai, kad Susivie
nijimą drapstė purvais ir tas 
“kitas asmuo”, kurį mini prez. 
Bagočius, būtent: Kleofas Jur
gelionis. Jį Susivienijimas buvo 
paskyręs savo organo redakto
rium, o jisai tą x pasitikėjimo 
vietą naudojo organizacijos dis- 
lęręjitąvimui. Jisjai pąšįrpdė di- 
ęjęsnįs bėgėsią ąr? už kpmųųis- 
tus. ’ . ■' 1 '

gyvenusieji Berlyne, iš tiesų, 
Hitlerio pažadais ir netikėjų. 
Kai kurie jų bandė Škirpą įspė
ti, bet jisai jų neklausė. Mat, 
jam buvo apsukusi galvą svajo
nė patapti Lietuvos diktato
rium. Ar reikia gailėtis, kad ši- 
ta vaikiška jo svajonė neišsipil
dė?

Su tokiajs egomanija sergan
čiais tipais — visvįen, ar jie va
dintųsi Škirpomis, ar Voldema
rais — lietuvių visuomenei ge
riausia butų neturėti nieko bep- 
dro. Ypatingai jais negali pasi
tikėti žmonės, kurie nuoširdžiai 
remia demokratijos principus.

PATARIA ŠAUKTI AME
RIKOS LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMĄ

ypač 
Ubui.

bept

PARSIDAVĖLIO LOGIKA

Dėl to, kad pr. Pr. Ancevi- 
čius laiks .iiuo laiko siunčia 
“Naujienoms” pranešimus apie 
įvykius Liętuvoje, tai bolševikų 
Bimba drįsta “Naujienas” įtar
ti turint “slaptus ryšius su Hit
leriu”. Ir jis klausia: ką “Nau
jienos” gauna už Ancęvičiąus 
telegramų talpinimą ?

Bimba, kaip ir kiti bolševi
kiški parsidavėliai, sprendžia ą- 
pie kitus pagal save. Jie visą 
laįką buvo ir tebėra Stalino 
žvalgybos peniukšliai, todėl jie 
mano, kad ir “Naujienos” turi 
ką nors “gauti”.

MASKVA PRIPAŽINO 
BELGIJOS VALDŽIĄ

Pritardįainą “Keleiviui”, “Tė
vynė” pątąrią šąykti Ąmerikųs 
lietuvių sųvąžiąyimų. kąd butų 
susitartą bendrai veikli* 
renkąnt aukas Lietuvos 
SLA organas rašp:

“Broliai ir seserys:
šiame tragiškame musų tė
vynės momente užmirškime 
savo įsitikinimus, nesiskaldy- 
kime į atskiras grupes ir 
kiekvienas lietuvis, kokių jis 
nebūtų pažiūrų, įsikinkykime 
į bendrą darbą vaduoti mu
sų tėvynę Lietuvą ir j,o.s nu- 
vąrgusius žmones — musų 
brolius ir seseris, gimines ir 
pažįstamus!”
Pirma negu Šaukti seimą, tu

rėtų labiau pąaįškėti musų vi
suomenės nuomonės Lietuves 
ateities ir dabartinio jos šelpi
mo klausimais. Ne laikąs derin
ti skirtingas pąžvalgas, kuomet 
jau susirenka delegatai. Nesu
gebėdami susitarti, suvažiavimo 
delegatai išsiskirstytų, nieko ne
atlikę.

Padėtis Europoje dabar kei
čiasi beveik kasdien, šiandien 
sunku pasakyti, kas bus už mė
nesio arba už pusmečio. Todėl 
butų geriau palaukti, iki daly
kai Europoje labiau paaiškės. 
Tiktai tuomet bus galima visai

diplomatines teises Belgijos pa
siuntinybei Maskvoje. Kadangi 
vokieęiaį Belgiją užkariavo, tai 
jisai sake, kad nepriklausomos 
Belgijos “nebėra”. Dabar Rusi
jos diktatorius pamatė, kad ne
priklausomos Belgijos (valdžia 
dar tebegyvuoja ištrėmime, ir 
įsake savo ambąsadoriuį Lon
done Mįaiskiui susitarti su Ęel- 
gijos užsįenių reikalų ministo
riu Paul-Henri Spaak dėl apsi- 

, keitįmo atstovais tarpe SSSR ir 
Belgijos.

ĄTĮDĘNGĖ SEKRETĄ

Telegrama iš Londono pranc- musų visuomenei susitarti apįe

Žinių agentūra Associated 
Press praneša suradusi vienoj 
farmoj Michigano valstijoj, prie 
St. Joseph upės, pabėgusį Lie
tuvos prezidentą Antaną Sme
toną. Agentūra sako, nors po
nas Smetona su savo žmona gy
vena čionąi jau nuo birželio 1 
dienos, bet publika tik dabar 
patyrė, kad juodu čia yra!

Stebėtiną gabumą tuyį Asso
ciated Press, korespondentai ati
dengti gilius sekretus. Kai Sme
tona prieš pustrečio mėnesio 
laiko atvyko į Chicagą, jam bu
vo surengtas bankietas, apie jį 
buvo per kelias savaites bubni- 
jama laikraščiuose, jisai kalbė
jo per radio—bet ta žinių agen
tūra sako, kad publika apie 
Smetonos atvykimą iki šiol nie
ko, o nieko nežinojo.

Kuomet nėra sensacijos, tai 
reikia ją išlaužti iš piršto.

Dr. J. Pj.

Rusų- Vokiečių Santykiai Per 100 m
________L________________ -____ _ 

GĄĮMSĮ ŠKIRPOS

“ĄmerUkai” nepatiko,, kad 
mes palyginome buvusį petu- 
vq$ mibMeri puik- Ka- 
?į Ikirp^ VolJemarn, Tai 
esąs bereikalingas pąsbyčioji- 
mas iš.Škirpos.

‘Meį Škirpa tikrai paliko į 
namų areštą, tai lik ęįę! to, 
kaj jis aiškus lie|uvįs, kad 
jis siekia pep^kiausomos ir 
la is vos (Je Į u vos. Šk i rpo.s ve i - 
Jas tHomi .O pyškė-

Hrooktypo i$įkWm siinPa- 
tijįos ^ki^ai,, turbnt, patrina ųe 
tiktai nuo to, kad jisai “aiškus 
lietuvis”. Jisai dar prieš Kalę- 
das, kaip buvo pranešta katali
kų spaudoje, priėmė komuniją.

Faktas visgi yra, kąd Škirpa 
elgėsi keistai. Jisai norėjp būti 
^tautos vadu” Lietuvoje, kaipo 
nacių “fiuręrįo” atstovas, ir iš 
visų Lietuvos pabėgėlių Vokie
tijoje reikalavo, sau besąlygįo 
klusnumo. Kurie jo šitoms dik
tatoriškoms užgaidoms prieši
nosi, tuos jisai grasino net pa
sodinti į konceptracijos stovyk
lą Vokietijoje (šitokį gra$inimą, 
pav. buvo gavęs katalikų veikė
jas Dr. Karvelis). Ar už tai ji
sai nėrą vertąą kritįk°3?

Negulimu Škirpos girti ir už 
jq ūkių tikėjimą, kąd Lietuva 
bus įšvąjųntu sp Hit;lerio pagąl- 
ba. Sakysime, kąd Hitleris į į 
apgavo, ^4ėd$pms grąžinti Lie
tuvai laisvę, kam Škirpa Ją- 
vęsį apg^upąma|? Ąr jisąi ne
žinojo, šu kuo ittri reikalą? po 
visų klastos darbų, kuriuos Hit
leris yra atlikęs -santykiuose ąu 
įvairiomis tautomis, kįehvleąąs 
rimto proto žmo^uš turėjo su
prasti, ką4 YPk'iętijos diktalo- 
riąų% ŽpJŠįn pasitikėti negali
ma. ; -

•S < / ___ L ’

Rimtesnio  j i Lietuvos veikėjau

’ . (Tęsinys)
Bet karę su japonais vis la

biau nesiseka; santarvininkui 
prancūzai ^aiškiai buvo aptarę, 
kad jie pel/ųs įtraukti į karą į- 
vykiais Tolimuose rytuose. O 
nelaimėje (draugas brangus. Ir 
štai kaizeris staiga pareiškia 
norą ą Janky lį carą; jiedu susi
tinka ,iiųpęjęąteoriškose jachtose 
Bjorko, netoli Vyborgo.

Vilhelmas, naudodamasis sa
vo įtaka carui ir jo sunkia pa
dėtimi kare, išgauna jo parašą 
po sutartimi, kurios tekstas bu
vo “Izvestijų” paskelbtas 1917 
m. gruodžio 29 dieną. Pirmame 
straipsnyje sakoma: “Jei kup 
nors europine valstybė užpultų 
vieną iš pasirašiusių čalių, są
jungininkė šalis pasižaaa jąi 
padėti visomis sausumos ir jū
rių jėgomis”. Ketvirtam straip
snyje sakoma, kad sutarčiai įsi
galiojus, t. y. sudarius taiką 
tayp Rusijos ir Japonijos, “Ru
sija imsis i reikiamų žygių pra
nešti apie ją Prancūzijai ir pa
siūlyti jai prisidėti prie tos su
tarties, kaip sąjungininkei’’’. 
Taigi, ši Vilhelmo II-jo kombi
nacijų aiškiai nukreipta prieš 
Angliją.

Tačiau, grįžus Nikalojui IĮ- 
jam Peterburgan, jo užsįenių 
reikalų minis tevis Įvamsdorfas į- 
žvelgia ir išdėsto ęarųį, kokius 
neatsargius pasižadėjimus jis y- 
ra davęs. Neužilgo Vitei pavyk
sta sudaryti gana palankią tai
kos sutartį su Japoniją Portą- 
mute (19.05 m. rugpjūčio 2(5 
d.), tarpininkaujant prezidentui 
Teodorui Roosęveltui. Aįsikrą- 
tęs šia bėda, Nikalojus pavedą 
savo užsienių reįfcąlų miųįstę- 
rįųi pranešti per pasiuntinį p.eę- 
lyne Osten-Sakąną, kad Ęjprko 
sutartį laiko negąlįp jaučią, ka
dangi neišpildyta^ tąjį jstrąįpą- 
nis, kurią, buvo n^ipątęę Pran
cūzijos prisidėjimą.

Nepu$tojęs vįlties dėl šjo nę- 
pąsisėkimp. įtrąukti Rusiją į są- 
yo politikos orbitą, Vilhehnąs 
po poros metų 1907 m. rugę. 
3 d.) sųsįtįpką su caru Sw,ine- 
mųęndę. Juodų lydį u^ienių 
reikalų ministeriai Bįųloyas įr 
I^volskis. Bet ir čįa niekas nę-~

kiečių diplomatija žadina Au
strijos apetitas Balkanuose, o 
rusai sudaro Įsjaptą laivyno 
sutartį su pyancųząis. |

Taigi, me<Uteg°s naujam 
didžiam Europos karui prisi
rinkę pakankamai jau Balka
nų karų metu (1912-1$ mj.

išeina. Caro užsienių reikalų 
ministeris pareiškia savo kaizę- 
riškam kolegai, kad Bjorko su
tartis reikia laikyti neįvykusįa 
ir negaliojančia.

Vilhelmui nepavyko įvaryti 
kylio tarp Anglijos ir Rusijos. 
Priešingai, jo daužymas kumš
timi į stalą tarptautinėje poli- Jei jie vis tik dar nevirto vi 
tikoje tik suartina tuos du se
nuosius rungovus. Tarpininkau
jant gabiam prancūzų diploma
tui, pasiuntiniui. Londone Kąm- 
bonui, 19Q7 m. rugpiučio 31 J. 
sutartis tarp šių dviejų valsty
bių pašalina ilgamečius ginčus, 
ir kivirčus Indijos pakraščiuo
se, Persijoje, Anatolijoje. Šitai 
labai sustiprina ir prancūzų 
rusų santarvę. Kai dabar kils 
kurios kliaudys Balkanuose, 
Anglija nebestovės Čia prieš 
Rusiją. Nuo šiol Austrija, o 
kartu su ja ir Vokietiją, susi
durs su vieningu santarvės 
frontu, nebūdama tikra ir tre
ciųjų savo sąjungininko Italių 
jos ištikimumo. i

O medžiagos konfliktams 
Balkanuose netrūksta. 'Jau se
kančiais metais, aneksavus 
Austrijai Bosniją ir Hercogo- 
yiną, krizis čia smarkiai pą- 
aštrėja ir Europoje pradeda 
kvepėti > paraku: Vokiętijųs 
pasiuntinys Peterburge Pur- 
tales pareiškia užsienių reiką
lų ministeriui Izvolskiui:

jei Rusija tuojau ir be re
zervų nepripažins Bosni
jos ir Hercogovinos anek
sijos , Vokietija laikys sa
ve priversta leisti Austri
jai veikti prieš Serbiją. 

Tuo atveju ji garantuos Aus
trijos rytų sienas. Rusija šį 
kartą nusileidžia. Bet šitai ji saros Jięnęmis 
atmins 1$14 metais ir neleis Santykių [ 
pakartoti 1909 metų istorijos. Serbijos, pretendavusios į Bo-

Neprivedė prie Vokietijos sniją bei Hercogoviną, ir Aus- 
'susiartinimo su Rusija ir abię-J trijos, siekusios išėjimo į Egė
ju monarchų susitikimas 1912 jaus jurą, sprogo Sarajevo 
metais Baltijos Porte. Tuo'atentatu 1914 m. birželio 28 
tarpu kaip kuzinai Nikis jr 
Vilis giminiškai šnekučiuoja
si, jų 
teriai
HoĮvegas berods tikina vienąs 
kitą savo valstybių draugin
gumų, bet tuo pat metu vo-t

suotinu karių/taį greičiausiai 
dėl to, kad abi pusės dar 
nesijautė pakankamai pasi
ruošusios. Nuo šiol apsigink
lavimas varomas visur tokiu 
tempu, kurį pralenkia tik 
1936-3$ meįų giųklavimasis. 
Pažymėtina, kad Vokietija 
baltina Rusiją ginkluojantis ir 
atvirkščiai, nors abiejų politi
ška vejamą tokiu keliu, kurs 
' nęiŠYęųgiamąi turi priversti 
prię konflikto.

Ne vięta čia gilintis į kilu
sio 1914 metais karo priežažs- 
tis; politinę interesų prięšin- 
.^yhę tarp Rusijos iš vienos 
puses, ir (Austrijos—Vokieti
jos iš, antrosios, mes jau esa
me pasekę nuo, ftisfnąrko lai
kų. Bergždžias taip pat daly
kas įę^oti, kuri gi valstybė 
buv^ tie^įogiųis karo, kaltinin
kas. Tikrais bąllipinka^ buvę 
ir tebęyą — ekonominė ir po
litinė vąls.lybių sistema* Jautų 
ideoJĮogiją (gabalo teritorijos 
ir gajos siekimas), pagaliau, 
patięs žflmįftps perinamas iš
kilimas iš barbarybės laips
nio.

šiomis ^ienomis, kąJa ž-mų- 
nijaį žiuri į akis naujo, dar 
baisesnio karo šmėkla, gulima 
trumpai pasekti, kątp ėjo 
įvykiai anomis tragingomis 
priešk^pėmis 1U14 vą-

bijai ultimatumą, kuriame, 
tarp kita ko, reikalavo, kad 
tardyme dėl atentato, ieškant 
nusikaltimo bendrininkų Ser
bijos teritorijoje, dalyvautų 
austrų valdininkai. Šis reika
lavimo punktas pažeidė Ser
bijos suverenumą ir dėl to į 
48 valandų ultimatumą Ser
biją atsakė nota, kuri iš es
mės sutiko patenkinti Austri
jos reikalavimus, tačiau šį 
punktą atmetė.

Per tas kelias dienas, nuo 
ultimatumų įteikimo ligi vi
suotino karo pradžios, visų 
didžiųjų valstybių diplomati
nėse virtuvėse knibždėjo 
smarkiai įtemptas darbas die
ną ir naktį. Svarbiausieji loši
mo partneriai, nuo kurių pa
rėjo karas ar taika, buvo Vo
kietija ir Rusija. Yra duome
nų tvirtinti, nors Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris tai 
ir neigė, kad Vokietija žino
jo Austrijos siunčiamo ulti
matumo turinį, jei ir ne patį 
tekstą, ir davė Austrijai carte 
bĮanche, palaikydama sąjun
gininkę. Visų diplomatų pa
stangos įkalbėti Vokietijos 
užsienių reikąlų ministerį Ja- 
govą, kad jis sulaikančiai pa
veiktų Austriją, ir prikalbintų 
ją tenkintis kuklesne Serbijos 
satisfakcija nuėjo niekais. Ne
pasiekė tikslo ir Anglijos už
sienių reikalų ministerio Grc- 
jaus siūlymas sušaukti kon
ferenciją krizei išspręsti. Vo
kietija prįspirtinai kartojo, 
jog šį klausimą turi savo tar
pe išrišti Rusija ir Austrija 
tiesioginėmis derybomis. Pe
terburge bandyta surasti for
mulė, kuri patenkintų Austri
ją ir nenužemintų Serbijos, 
bet veltui. Net ir pradėjus au
strams bombarduoti Belgradą, 
nesiliauta dar ieškoti “formu
lės”. Visa tai atrodo dau
giau panašu į norą nuvilkinti 
dar kelias dienas, kad galima 
butų skubiau padaryti pasku
tinius pasiruošimus ir staigiau 
užklupti priešą, negu į tikrą 
norą rasti dar taikingą išeitį. 
Visų valstybių vyriausybės 
skelbė vėliau “baltose” ar 
“oranžinėse” knygose daugiau 
ąr mažiau
mentus iš tų 
prieškarinių dienų, 
mosios suversti viena kilai at
sakomybę už pačią kibirkštį 
Europos gaisrui. Nesuintere
suotam stebėtojui, žiūrint iš 
perspektyvos, atrodo aišku, 
kad didžiosios valstybės, po 
tokios Sntensingos {karinės 
ruošos, visos jautė 1914 metų 
vasarą, jog karas yrą neišven
giamas, lik lygiai visos ir bi
jojo jį pradėti, o ypačiai pa
siimti dėl to atsakomybę. Tai 
labai panašu į šiandieninę 
1939 metų vasaros padėtį. Vie
nas yra betgi labai aiškus 
skirtumas—tai Anglijos laiky
sena. 1914 metais vokiečiai 
buvo tikrai ar tariamai įsiti
kinę, kąd Anglija liks neutra
li. Jos ląlkyipasįs krįtingu me-

frizuotus doku- 
paskuliniųjų 

stengda-

Santykių įtempimas tarp

užsienių reikalų minis- 
Sązonovas ir Betman-

dienos, per kurį serbas gim
nazistas Principas revolverio 
šūviais nužudė Austrijos sosto 
įpėdinį. erchercogą Francą 
Ferdinandą ir jo žmoną So-r 
yf-iją. Austrija (apkaltino dėl 
šio ątėntąto Serbijos valstybę

tumas Jave pagrindo taip, ma- 
ųylį. Tuo. tarpu 1939 metais 
Ąnglija po kelis kart primyg
tinai pabrėžia savo pasiryži
mą kariauti greta sąjunginin
kų į karinę sutartį daro vie
kai. Nuo karo pradžios ir ilgi 
Rusijos revoliucijos netenka 
kalbėti apie rusų—vokiečių 
“santykius”, nes todvi tautos 
kalbasi savitarpy ne notomis 
ir žodžiais, o šūvių salvėmis. 
Nauja santykių fazė praside
da Ūk susėdus prie taikos de
rybų stalo, kąr vokiečių ka
riai ir politikai randa jau 
naujus Rusijos šeimininkus. 
Tad ir mes naują tų santykių 
peržvalgą turėsime pradėti 
Lietuvos Brastos derybomis.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad 
yra

pačios Naujienos 
naudingos.
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Ieva Simonaityte

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

Bet iš Dagienės veido išraiš
kos nieko negalima suprasti. Ji 
kalba toliau, lyg atmintinai bu
tų išmokusi, lyg ji jau iš anks
to žinojo, ką pasakys į sunaus 
pastabas:

—Berods, tu galėtum ir tė
viškę gauti, bet man rupi visai 
kas kita ... — Dagienė nutyla, 
lyg nežinotų, kaip pasiaiškinti 
sunui.

—O kas tau rupi?
—Man rupi, kad Gaičiaus li

kis pareitų j musų rankas.
—Nematau iš to jokios lai

mės, — Jonio pastaba. Bet mo
tina jau kalba toliau:

—Kitą kartą, kada Brinkiai 
išsigyveno, mano tėvas neturė
jo tiek pinigų, kad butų galėjęs 
jų ūkį nusipirkti. Na, ir Brin- 
kių ūkis parėjo į Gaičiaus ran
kas...

—-Tai tegul jis jų rankose te
palieka, — šaltai atsako Jonis. 
Jis, jau nusitvėręs kitą malkos 
pagalį, pradėjo drožti naują ne
reikalingą kylį.

—Aišku, kad jis Gaicų ran
kose nepaliks. Nusitvers Gai
čiaus Anė kokį nors niekam 
vertą vyrą, šisai nuleis ūkį, ir 
kas beliks paskui iš tokio dva
relio ?

—Na, ir kas mums darbo?

—Ne, taip negali būti, tu tu
ri imti Gaičikę, vis vien ar ji tau 
patinka, ar ne. Aš ir kitados ė- 
jau už Adomo Dagio, nors jis 
man nepatiko, ir mano širdis 
kraujuose virė... Bet, ką čia apie 
tai tau pasakoti, šiandien Da
gys tavo tėvas...

—Gaičiaus ūkis geras, tiesa, 
ne tik geras: ir garbinga butų 
jo šeimininku tapti. Bet kad u- 
kis vienas butų! Dabar yra ir 
moteris, kurią reikia vesti. O 
atmink, mamike, kad šiandien 
kitokie laikai, negu tuokart, ka
da tu tekėjai... Kam man to
kiam jaunam vesti, o paskui 
skirtis? Kokia tai butų garbė 
Dagių Joniui, lazda rankoje, 
kraustytis iš Gaičiaus dvarelio?

—Kad tu į Gaičiaus ūkį iš
eisi ir vesi Gaičikę, tai niekada 
negalėsi manyti apie išsiskyri
mą. Priprasi, ir aš pripratau...

—Kodėl, pagaliau, tu nori, 
kad, lūžt trukst, aš turiu gauti 
Gaičiaus ūkį? — jau nebeitam 
traudamas. pakląusė sūnūs.

—Todėl, kad aš jo negavau...
Jonis pašoko ir išsižiojo ką 

nors sakyti, bet buvo, taip nu
stebęs, kad neberado žodžių. O 
motina nervingai kalbėjo to
liau:

—Taip, tai buvo kadaise ma
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no svajonė. Su Brinkio Kristu
pu buvova lyg ir tvirtai suta
rusiu. Nors tikrai ir nežinojau, 
ką padarys tėvas su tėviške. 
Bet, juk musų laukai susisiekia. 
Mes butum galėję laukus suvie
nyti ir šiandien būtumėm dva
rionys... Vienas vaikas tebuvau. 
Bet štai, vieną dieną skaitome 
laikraščiuose, kad Bfinkio ūkis 
išparduodamas per teismą. Nuo 
tos dienos Brinkio Kristupo ne
bemačiau. Sų savo broliu jis iš
bėgo į Vokietiją ir dingo be ži
nios ir pėdsakų. Gaičįua nupir
ko ūkį. Brinkio Katrė parėjo 
pas mus. Ji nieko nežinojo apie į ... 
tai, kas buvo tarp manęs ir jos 
brolio Kristupo sukalbėta. Ir aš- 
nepykaų ant jos, kad jos bro
lis dingo. Kada jis paliko plikas 
kaip pirštas, tada buvo man bez 
vertės... Paskui parėjo iš Ame
rikos mano giminaitis, Jurgis 
Perkamas ... Bet čia jau kiti 
dalykai.., Gaila, kad Perka- 
mienė taip staigiai mirė. Jį ne
bematys, kad mes jos tėviškė
je viešpataujame ... Bet: duk
tė tai pamatys ...

Jonis pakelia vėl kartą akis į 
motiną. Jis nori iš jos veido iš
skaityti, kokių ji minčių. Sun
ku atspėti. Jis dar neturi tiek 
patyrimo, kad akį animoiię^ jau 
galėtų suprasti,; kas. čia< priešas 
ar draųgąs.,. Nors tąį ir jp> mi
tina, bet ji visada jam buvo, 
svetimą, Vįs.vw jis spėja,; kad 
motina, nori kenkti Ądveį. Jį, 
tur bųt, pasigėrėtų, matydama 
Advę verkiant Bet kodėl? Kor
de! ? Ir Jonis Dagys staiga, jau
čia, kad jis turi ką ųors dėl Ad- 
vės daryti, kad jis turi ją už
tarti. Q užtarti jis ją tegali ta
da, kada, prie jos prisipažįsta.

Jonis nunoko nuo varstoto, 
numetė peilį ir likusią kylio da
lį, atsistojo prieš motiną, kiek 
per daug išskėtęs kojas ir ran
kas atrėmęs į šonus, paklausė:

—Ko tu nori iš Perkamikės, 
mamike?

Motįna Dagienė žiuri į tolį-. 
Jos akys, didelės ir tamsios. Ji 
laiko smakrą dęliipj ir apsime
ta rami:

—Kodėl klausi ? Aš . . . nieko 
nenoriu. Ji man nieko negali 
duoti.

—Bet man rodos, tu nori Ąd
vei pakenkti. To aš neužleisiu, 
girdi, lųamike, aš to niekada 
neužleisiu!

—Tu ne užleis i! kaip keista. 
Ką tu turi bendro su Perkami- 
ke, norėčiau žinoti.

—Advė lYrkamikę mano su
žadėtinė !

Jonis manosi pastebįs, kad 
motinos veidą iškraipanti kąžį 
kokia begėdiška mintie Jįs nu
rausta lyg kraujų nupiltas./Jei 
ta moteris nebūtų jo motina... 
Tikrai, tada jis nebesusivaldytų. 
Dabar jis traukiasi atgal jam 
baisų į motiną ir pažiūrėti, o ji 
vėl kartoja:

Mylėti tu ją gali, bet ne ves
ti ...

—Kaip tu tatai manai? — 
jau nebe klausia, o rėkia moti
nai į veidą sunūs..

—Aš manau, — šaltai atsako 
jinai, — kad tu vis dėlto žino
si, kieno tu sūnus. Taip, dau
giau nieko aš nemanau,

—-AŠ mylių Advę ir aš ją ve
siu, — nebežinodamas, ką kitą 
besakyti, pakartoja Jonis. - 
yra iš geresnės giltinės, negu 
aš, negu tu,' Jeigu jos motina 
buvo, beturtė, tai nę jos kaltė-

Ęet Dagienė prižengė prie 
varstoto ir, rodomojo piršto na
riu mušdama į; lentą, šaltai,, iš 
didžiai,, nebvalš^uktmai paręiš 
kė:

O paupio medžiuose dejavo 
ir verkė apuokas...

Jonis nebeąiėjo ir. gitą rytą 
ankątį išvyko.

Advė, tą naktį nė akių nesu- 
. dėjusi, seniai jau stovėjo prie 
s tūbos lauko, Jį norėjo Jonį 
bent išvažiuojant pamatyti, ir 
pamatė, Tėvas Dagys sėdėjo 
drauge vežime.. Jį$ lydėjo sūnų 

! į ąfeti. O Jonis nė kąrtą nebe- 
ataįsųfco fe neM^nrėjo į Ad- 
vęs langui Gal būt, jis manė, 
kad ji dar miega arba kad atsi
sukęs visvien jos nematys, nes 
darželis yrą pilnas alyvų kru- 

I m ų, k tiriu šakos glaudžia si į na - 
į mėlio sieną ir glamonėdamos į- 
siaučia langus.

Po pusryčių atėjo Evė. Ir da- 
I bar Advė sužinojo visą, visą tie

ji įsą. Sužinojo ir tą priežastį, ko-
dėl Jonis vakar nebeatėjo, žino
ma,. kad motina jį sulaikė. Ji 
jau nebebavė Jonio, o verkusi 
visą vakarą ir visą naktį Jonio 

:kamaroje, atkaibinMama sūnų 
nevažiuoti aukštyn. Bet Jonis,

—Arba tu vesi Gaičiaus Anę, 
arba tuojau apleisi namus!

Nė vieną kartą neišsitarę Jo
nis apio tai, ką jo. moti 
ųą sakanti apie jų su^adėjir 
mą-. Šefe kartus jau Adrvė klaų- 

į siftėjo, bet jis vis medėjo alsa^ 
jkymu išsivangsty^,

Vžtai per svetimas
Advė veik patyrė Dagienės nuo- 

* monę.
—Ant galvos išmųščiaų,. jeb 

gu drįstų ateiti į mano namu^. 
: Jonis jau žino* jeigu jis tą 
: mergpalaikę yes,. tai negaus nei 
ūkio, neį dabes- Teg^d jis. eina 
autų skalbti.

Taip, ir panašiai esanti išsita
rusi Dagienė.

O Jonis trumpai sugalvojęs 
važiuoti į Y^ietįjų,, kad galėtų 
išbėgti mio, motinos, keršto.

Ądvei paklausus, kame ėįa 
tiesa, Jonis jai paaiškino, girdi,. 

! norįs pasaulį pamatyti,. Vokie
tiją arčiau pažintį. Juk jos jis 
dar nematęs’/'Ęaro metu nega-

I
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IXiSiSS^rMATYI(ITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad, Mes Turime Didžiausį Pąsrrinkimą 

P’vk’os pušies

IR VISOKIAU
SIŲ kitų sta

tybos ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pas.tatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—ĄDkalnavųnaį Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CfiRR-MOODY LUMBER CO,
STANLEY LITWINAS—Genelis Vędėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

susmukę) į save Dagienę. Bei 
nęilgam. Ir ji, atsikėlusi nuo 
pąsostės, atsistojo sūnui prie 
šais, Jonis, nusigando m.°Uno- 
akių. Dieve, kųkio.s jos baisios! 
Ir dėl ko, dėl kc?

—Pakartok, pakartok, ką sa
kei! — tuos žodžius motina 
Dagienę švykštiuai išš.vykšiė 
Bot Joms drąsiai ir jau kiek per 
garsiai tikrai pakartojo.

—Advė Perkamikė lųaųo ,su- 
žądėtinč.

—Vaike, tu drįsti tyčiotis iš 
motinos?

—Ne, mamike, ne taip, bet 
aš mylių Advę, SeijdąJ jau my
liu.

—Ąk šitaip! — motinos vei
das iškrypsta piktam juolkui.— 
Daugiau nieko? Mylėti ją gali...

—Aš myliu ją ir vesiu.
1 —Aš sakau, kad mylėti tu ją

• • •

dęs Kaipatuo.se...
—Gal būt,’ aš veik pargrįšiu 

ir tada pasiimsiu tavę drauge... 
Jei lik siirašitl tinkamo uždar
bio.

šitaip. Aiškiai matyli, kad jis 
susipykęs su tėvaįs.

Ta ii) ir atėjo pasgutiniė die
na, kurią Jonis Dagys dar na
mie.

Šį vakarą Advė vėl sėdi dar
želyje ir laukia. Jonis buvo ža
dėjęs ateiti ne į Minijos paupį, 
o, stačiai pas ją į darželį. Prašę 
įaukti. Ir Advė laukia.

Mėnesėlis visa pilnija, ką t g 
.škilo iš už pamini jos medžių, 
žvaigždžių pūkai, lyg gargiu - 
gani kokiam 'seniui, traukės,

atsargkd gkunų-i|.ėj;0 tai vieną 
lai kitą darželio gėlę.' Šitoms 
tur būt, lai nepatiko, nesą ne
norams susipurtino, arba, lyg 
šaipydamosi iš vėjo, giliai prieš 
jį nusilenkė.

Buvo laikai, kada šitą visa 
pastebėdavo Advė, bet šį vaka
rą jos siela lindi, ir iš krutinėsi 
nuolat veržiasi gilus atodūsiai. 
Vėl tas patsai jausmas ją apė
mė, kaip aųą kartą kapinėse, 
kada ji palietė drėgną Jonio 
ranką. Skaudus, rūpestis lyg ge
ležine kumštim sugniaužė jos 
širdį.

JACK SWIFT>

— Ėvutė pasididžiuodama tai 
pabrėžė, — griežtai pareiškęs:

—Arba aš vykstu į Vokietiją, 
arba tų liausies su Gaičiaus pir
šlybomis ir leisi man vesti Per- 
kamytę.

Dagienė verkusi ilgai ir skau
džiai. Pagaliau jau lyg ir paža
dėjusi liautis su Gaičiais, bet 
Advę vesti — ne, to ji negalin
ti leisti, ji sakiusi.

Ir Jonis įvykdė savo, pasiry
žimą — jU išvažiavo.

^vė lie galo džiaugiasi, kad 
jfefe neims įleidęs wiiW* Bet 
Ądvei nejaugus šilas- džiaugs
mas. Kaip galį vaikas kuli Ši- 
taip prieš motiną nusistatęs?

Likosi viena savo nameliuo
se, Advė antrą kambariuką iš- 
miomojo visiems pažįstamai 
Raųdienei.

(Bus daugiau)

RENKITE tuos,, kurie

II ..

CRANĘ COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Bun iš geriausių mainų, daug 
dulkių išimta. "

Perkant 5
SMULKESNI

BLACK B AND
Sales

TnmHmTmmiuHjT

lei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2508

Home Office, Newąrk, N. J.
5922 W. Rooeevelt R<L, Austin U75

cI M| .
Renkite Lietuvišką 

Žyduką, 
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted SL 
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tek VICTORY 0066

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

B B”
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29-TAS METINIS PIKNIKAS
ĮĮRAUOYS.TĖS LIETUVOS KAREIVIŲ Iš CICERO

Setaadtaij, Rugpjūčio (Aug.) 10,1911 
LIBERTY DARŽE, Willow Springs, ĮJ1.

ĄtsUaukę laimėsite yjnigines dovanas. Bus gera muzika, skanus 
užkandžiai ir gėrimai. le

arcus

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI

LUMP.... $10.25
taksai ekstra.

.....

[ Turtas Virš $ 6,00 0,000.001 
|: •■■■•■■■■■■■■IBU———: 
Į Apart Apsaugos, Turime (nERO 0(1(1 00 i 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš VmUUjUUUkUU j 
Į ’ ..... Nėra Saugesnės Vietęs, Dėl Taupymo Pinigų.
s Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Ti-ečiad. 9 A. M. iki 12 = 
Š dienos, šeštad. 9 Ą. M. iki 8 P. M.Ė
B g
5

Į LOAK A$SOClATION of Cilicagų 
Į JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

i
...... »»u».

GREAT 5.COTTI THE GRAVI T Y NEUTRALI ZER5 ARE HAYVVI RE [ 
SO ARE THE STABILIZINO ROCKET5. WĘ CAN’T LANDI SNAP^TO 
IT, JIMMY. WE’VE GOT TO NUR5E THE 5HIP INTO 5PACE.
SHE'S POINTED IN THE RIGHT DlRECTlON NOW, AND THE MAlN 
ROCHET BATTERY 15 WOR;HING. GlVE HER THE.GUN. . IF5HE 
PARTS. TOWARD;eARTH,' VVĘ’RE DONE FOB

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius

• - pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

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

OK OF PRTTtnnS

Ądręsas

Miestas

WE’VE BEEN SHOT FROM A 
VOLCANOI

’VVHAT 7 
įHAPPENED? UPI ANPSTILL.

PlglNG — BŪT 5L0WLY.

NAUJIENOS
! 17^9 So .Halsted St., 
CMę^ą, I1L

Vardas

I. I

JACK 15 First to fight off THE ĮNERTI A 
BROUGHT ON BY THE BULLET-LI^E A5CENT

ia. ji.'iL-T“

Kaipatuo.se


6 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadien., rugpiučio 9, 1941
■■n

Illmois-Indiaiia~MicHigaii"Wiscoiisin Žinios j/’

Karo Kontraktai 
Illinois Firmoms

WASHINGTON, D. C. — Ka
ro departamentas vakar paskir
stė šiuos karo kontraktus Illi
nois valstijos dirbtuvėms Chi- 
cagoje ir už Chicagos:

Chicagoj
Graphic Arts Association of 

Illinois, Ine., $32,782.
Wessel Company, $12,720.
American Sanitary Bag Ccm- 

pany, $4,011.
International Harvester Com

pany, $8,306.
United States Tent & Awning 

Company, $5,979.
Diamond T Motor Car Com

pany, $99,389.
Bauer & Black division of 

Kendall Company, $79,074.
G. S. Blakeslee & Co., $1,257.

Už Chicagos

“Illinois State Fair”. Ji tęsis 
iki rugpiučio 17 d.

Šįmet visi turės įžangą užsi
mokėti. Kitais metais per pro
tekciją būdavo galima įeiti ne
mokamai.

JOHN O. SYKORA, 
CICERO—REALTOR, 

2411 S. 52nd Avė.,
Allaire, Woodward & Co., 

Peoria, $13,570.
Desauliniers & Co., Moline, 

$112,050.
Roy E. Roth Company, Rock 

Island, $41,600.

Atidaro Illinois
State Fair

SPRINGFIELD, III. — šian
dien čia atidaroma metinė Illi
nois valstijos mugė, vadinama'

praneša, kad 1941 metai bus ge
riausi metai Real Estate bizny 
per pastaruosius dešimtį metų. 
Neseniai jis pardavė devynis 
namus į dvi dienas. Jo patari
mas yra turėti nuosavą dalį AJ 
merikos kol kainos dar vis že
mos. Jis ką tik paruošė naują 
sąrašą real estate bargenų. Tas 
sąrašas bus jūsų, jums tik pa
reikalavus. Telefonuokit, rašy
kit arba atlankyki! šį ofisą, o 
jums patarnaus greitai, manda
giai ir išmintingai. Telefonas 
Cicero 453. (Sk.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jo t n Jf. Cuiieifeig
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

' \ I ■ J 1LA D-A Uju Li-l<-|>liol<

Nadionalinės Jurininkų unijos nariai, Duluth, Minu., laiveliuose pikietuo- 
ja garlaivį Jupiter. Laivo savininkai nesusitaiko su unija ir dėlto negali gauti 
reikalingų žmonių įgulai.

CIO Darbininkai Sustreikavo Laivų Statybos Jarduose

Federal Shipbuildiiiį' and Drydock kompanijos sustreikavę darbininkai 
pastoja kelią darbininko automobiliui, kuris norėjo į dirbtuves įvažiuoti, šis
C. I. O. streikas palietė 16,000 vyrų ir{ sustabdė netoli pusės bilijono dole
riu vertės laivų statybos darbą. v G A****?.,

ŠALTIMIERO 
LIETUVIU DIENOS 
Našlikių Kontestantė 

No. 1.

PONIA JULIA NORKUS,
kuri šiomis dienomis įstojo į 
Lietuvių Dienos Našlikių Kon- 
testą.

Ponia Julia Norkus gyvena 
Chicagoj, Bridgeporto Lietuvių 
kolonijoj, L’J48 Arch St. Ji yra 
Teisybės Mylėtojų veikli narė, 
Šaltimiero Radio Kliubo Ekze- 
kutyvios Komisijos narė ir uo
li darbuotoja.

Našlikių Kontestas varosi 
sparčiai pirmyn ir jau turime 
virš 30 registracijų. Rinkimai 
įvyks per Šaltimiero Lietuvių 
Dienas, Rūgs. 31 ir Spalio 1 d., 
žaliame Oaks Darže, prie 119- 
tos ir Archer Avė.

Morris B. Saęhs apdovanos 
pirmas tris Našlikes $200.00 
vertės rūbais.

Valio Našlikes!! Iki Lietuvių 
Dienos!

(Tėmykite šį straipsnį, ku
riame bus talpinami kitų Naš
likių paveikslai).

(Skelbimas)

1,751,000417
Automobilių 
Valstijoje

Waukeganas Nori 
Miesto Teismo

SPRINGFIELD, Iii. — Vai- 
stijos automobilių biuras skel
bia, kad dabar yra 1,751,588 
registruotų automobilių Illinois 
ribose. Tai 108,554 daugiau, ne
gu pernai.

Žuvo Jaunas
Lietuvis Lakūnas

Du Lėktuvai Susikūlė Ore
ST. CHARLES, Mo. — Kei

stoje dviejų lėktuvų nelaimėje 
buvo užmušti jaunas lietuvis 
lakūnas iš Collinsville, III., ir 
jo mokytojas.

Žuvo 25 metų Antanas Ado
maitis, ir mokytojas, 22 metų 
Harold V. Knapp. Jų lėktuvas 
ore, 400 pėdų virš žemės, įskri
do i kitą lėktuvą, ir nukrito 
žemėn. Antrojo lėktuvo lakū
nai išsigelbėjo.

Kaltina Dviejų 
Žmonių Užmušimu

PAW PAW, Mich. — Vietos 
kalėjime buvo uždaryta jauna 
moteriškė iš Dowagiac, Mich., 
Mrs. Marjorie Rounds, 27 m. 
Ji yra kaltinama užmušimu 
dviejų chicagiečių ir pabėgimu 
iš nelaimės vietos.

- Nelaimė įvyko ant Mfoh., vieš
kelio 152. Užmuštieji buvo, 58 
m. Charles F. Lang, 3976 Ellis 
avenue, Chicago, ir 64 m. Otto 
Berg, 8140 S. Morgan Street.

Nusižudė 
Michiganietis

KALAMAZOO, Mich. — Ne- 
galėdamas atgauti sveikatos ir 
ligų nuolat kamuojamas, nusi
žudė 62 metų Harley Andrus, 
Kalamuzoo mėsos ir pieno in
spektorius.

Majoras Uždarė 
Dvi Alines

Už pardavimą revolverio vie
nam pirkėjui, miesto majoras 
atėmė leidimą biznį daryti nuo 
aludininko Primo Bachielli, 24 
W. 18th street. Nupirkęs gink
lą, pirkėjas vėliau papildė api
plėšimą.

Už pardavinėjimą gėrimų ne
pilnamečiams laisnir.s prarado 

I ir aludininkas Charles Freeman, 
1315 West 79th street. *

Išviliojo $65 Iš 
Bridgeportiečio

žadėjo Jam Darbą
BRIDGEPORT. — 26 metų 

Art Muller, 2834 So. Union avė., 
dirba mašinų dirbtuvėj, 557 W. 
59th street, bet nebūtų natū
ralu, jeigu jisai nenorėtų savo 
būklę pagerinti. Kai prisistatė 
iškalbus agentas ir pasiūlė jam 
darbą Western Union telegrafo 
bendrovėje, Muller apsidžiaugė.

Rankpinigių auksaburniui da
vė $65, už darbą užmokėti ir 
“reikalus sutvarkyti”. Kai tik 
agentas gavo pinigus, jisai din
go.

Perspėja 3 Pienines 
Pagerinti Pieną

Chicagos sveikatos departa
mentas vakar perspėjo tris Chi
cagos' pienines padidinti riebalų 
nuošimtį piene, kitaip uždraus 
joms daryti biznį.

Tos pieninės yra, Ogden 
Dairy Co., 4341 Ogden avenue, 
Sefcik Dairy, 1603 So. Union 
avenue, ir Wrightwood Dairy 
Co., 2942 N. Ashland avenue.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽTS
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 0038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Po Metų
Vėl Kartu

Lygiai metai atgal divorsą 
paėmė Beatriče ir Viktoras 
Johnson, 4301 N. Richmond st. 
Metams praėjus, jie patyrė, kad 
vienas kitą “tikrai myli”, todėl 
vakar vėl apsivedė.

KITI LIETU VI Al: Dį AKT^AR.AI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7—0 vai vakaro ir pagal sutarti
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

dr’ margerts -
3325 So. Halsted St. i

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAIr

WAUKEGAN, III. — šiame 
mieste yra keliamas sumany
mas įsteigti municipialį (mie
sto) teismą. Tuo reikalu dau
giausiai rūpinasi Lake apskri
čio advokatų draugija. Ji turi 
paskyrusi 5 žmonių ’kom'isiją 
klausimą studijuoti.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akyte ati
taisomos.
VALANDOS- nuo m r>to 1M R 
Seredoms nuo pietų, o Nedėlioj 

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

z pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3116 
Rezidencijos telefonai:

Snperior 9454 ar Central 74€4

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

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

šventadieniais: 11 iki 12..

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. 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

DR. STRIKOT/TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK 

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

piet 7 ’ki 8 vai. N^d nuo 10 Iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
naujoje Vietoje 

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 8895
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Didelis Trokų 
Garažas Degė

Užvakar gaisras buvo kilęs 
Norwalk Truck Čompany gara
že, adresu 1800 So. Canal st. 
Nuostoliai buvo vidutiniai. Gai
sras kilo nuo neatsargiai varto
jamo gasolino.

J, V. Ir Anglija 
Pažadėjo Karo 
Reikmenų Siamui

WASHINGTON, D. C., rugp. 
7. — Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad Jungtinės Valstijos ir 
Didžioji Britanija pažadėjo ka
ro reikmenų Thailandijai (Sia
mui), atsispyrimui prieš japo
nų agresijų, šis pasižadėjimas 
buvo tarsi naujas perspėjimas

Japonijai, kad ta nebandytų 
brautis ton Tolimųjų Rytų ša
lin.

Jungtinės Valstijos ir Angli
ja ragina Thailandiją neleisti 
Japonijai steigti karo bazių jos 
teritorijoje.

Kaip pranešanąa, J. V. pagel- 
ba susidėtų iš karo reikmenų, 
kai tuo tarpu anglai pažadėjo 
pilną karišką paramą, įimant 
ir kariuomenę. Japonijos įžen
gimas Thailandijon pastatytų 
Burmą ir Singaporą pavojun.

Anglų Aviacija 
Bombarduoja Vo
kiečių Dirbtuves

LONDONAS, rugp. 7. — An
glų karo aviacija atliko visą ei
lę naujų ir efektingų atakų ant 
industrijos centrų vakarinėj 
Vokietijoj, bei uostų Olandijos

pajūry, bet prisipažino nete
kus dešimties lėktuvų.

Daug bombų išmesta ant 
dirbtuvių Frankfurte, Mannhei- 
me ir Karlsruhe. Anglų komu
nikatas sako, kad dideli gais
rai palikta kiekvienam tų mie
stų.

2411
S. 52nd 
Avė.

JOHN O. Ali

SYKORAl____________________-____ J

Phone
Cicero

453

Ar žinai, kad
— Viename kilograme telpa 

100 kregždžių.
— Viename kilograme telpa 

141 tūkstantis musių.
— Oras pietų ašigaly yra šal

tesnis, kaip šiaurės ašigaly.
— Blusa gali iššokti du šim

tus kartų aukščiau, koks yra 
jos ūgis.

— žmonės nepaprastai daug 
suvartoja degtukų. Jie pradėti 
gaipinU prieš šimtą metų, t. y. 
1828 m. Lietuvoje per melus 
suvartpjąnią apie 3,500' milijo
nų. Kiekvienam žmogui išeiną 
po 1,503 degtukų.

— Bitės apie 30 kartų stip
resnės už arklį, jei sulyginti jų 
didumą ir jėgas.

— Vienam kostiumui pasiū
ti reikia 30 tūkstančių adatos 
dyksnių.

— Tamsiame kambary, juo
dai parengtoj lovoj ligonis daug 
greičiau užmiega, kaip šviesia
me kambary.

KADA ATSIRADO 
KOJINES

Į šį klausimą ligšiol nerasta 
atsakymo. Senovės graikai ir 
romėnai kojinių nežinojo. Ta
da buvo vartojami tam tikros 
rųšies atĮtai. Ko j* nes atsirado, 
kai jau buvo mokėtą megzti. 
Bet kas buvo piripasis ar pir
moji mezgėjai — jų nėra žino
mą. Pačios pirmosios kojinės, 
mažai į dabartines panašios, pa
sirodė Egip|e, bet jau seniai po 
Kristaus gimirno. Kai Europon 
buvo atgabentas pirmasis šil
kas, tai š lipias kojinės buvo 
laikomos tokią, brangenybe, kad 
jų po vieną porą tik karalie
nėms.

Anglija Gamina

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyyenimui Kambariai

RENDON ŠVARUS apšildomas 
kambarys vyrui, prie mažos šeimy
nos. 3147 So. Union Avė. Telefo
nas VICtory 5708.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas. Prie mažos šeimynos. Bunga- 
low. 7042 S. Campbell Avė.

HELP WANTED—FEMALE

FARMA ANT PARDAVIMO. 208 
akrai su gyvuliais ir mašinomis ir 
laukai apsėti. Priežastis: vyras mi
rė, aš viena negaliu prižiūrėti. Dėl 
daugiau žinių rašykit laišką L. Bo- 
gash, Winamac, Ind., R4, B 84.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

RENDUOJASI KAMBARIAI 
prie kitų žmonių. Be vaikų ir kad 
abudu dirba. Su mažais baldais. 
Marąuette ' Parke. 7120 S. Rich- 
mond St.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

RENDON ŠTORAS. Per daugelį 
metų buvo bučernė. Tinka bile biz
niui: barberiui, kriauČiui; nėra ar
ti tokio biznio, švari vieta, didelė. 
Tinka tavernai su rūmais. Arba 
parduosiu ar mainysiu ant papras
tos nuosavybės. Pigi kaina, pigi 
renda. Savininkė našlė, persunku 
bizny būti. 3435 So. Wallace St., 3 
floor front.

PARSIDUODA Marąuette Ma
not apylinkėje arti 63 3 flatų na
mas, mūrinis garažas, $8,000. 8 fla- 
tai $19,000. 12 flatų renda $6,600 į 
metus. Kaina $26,000. Parašykite 
atvirutę ir aplaikysite nurodymus 
namų.

CHARLES URNICH, 
30 W. Washington St. Room 611.

PARSIDUODA Marąuette Parke 
keturflatis, oktagon frontas, mūri
nis, mūriniai garažai, arti gatveka- 
rių, tiktai $12,000. Kitas; dviflatis 
medinis, cementuotas beism., po 5 
kamb., Roselande, tiktai $4800.00 

CHAS URNICH, (Urnikas) 
2500 W. 63rd St. Tel. Pros. 6025.

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56. Chicago.

FARMS FOR SALE

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

1 KRAUTUVĖ, 2 FLATAI PO 6 
kambarius kiekvienas. Medžio na
mas. Parsiduoda pigiai aroa mainys.

313‘J W. 3dih st.

PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 
sernė. Biznis geras, išdirbtas per 
25 metus. Paraavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 2201 W. 21 PI.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. Sekmadieniais nereikia dir
bti. ANNA’S RESTĄURANT, 531 
W. Roosevelt Road.

2 AUKŠTŲ MEDINIS, 4 kamba
riai .pirmame, 4 kambariai antrame 
aukšte. Specialus bargenas $2150. 
2511 W. 45th St.

2 aukštų medinis, 2 po 5 kam
barius flatai, cementuotas beismen- 
tas, 2 karam garažas, 37 pėdų lo
tas. Ekstra bargenas $3750. $500 
įmokėti. Balansas kaip renda.

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 W. 47th St.

GYVA ORGANIZACIJA
KUR GALIMA ĮSIGYTI GERIAUSIŲ 

BARGENŲ?
MES VADOVAUJAM PARDAVIME 
PARINKTŲ NAMŲ, KURIE JUMS 

PATIKS.
Ar norite per 15 metų įsigyti 180 rendos pakvitavimų, ar gražų 
namą be skolų, be rendos mokėjimo? Kiekvienas iš 10 musų sėls- 
monų mielu noru parodys jums, be jokios jums prievolės, bile 
kurį namą, esantį musų sąraše, ir patarnaus greitai, inteligentiškai 
ir išmintingai.

Vieno žodžio išmintingam užtenka! Bukite gudrus! Taupykite! 
Pirkite pirm infliacijos. Pirkit namą iš musų ir sutaupykite sau 
daug laiko ir pinigų. Per pereitus 27 metus patarnavome ke
liems tūkstančiams žmonių. Nedelskite! Pamatykit mus šiandien!

NUOSAVYBĖS CICEROJE
23-čia gat., arti 49-tos—5 ir 5 kambarių ...............................  $5,500
49-tas Court, arti 19-tos—mūras 6 ir 6 kamb...................... $8,300
59-tas Court ir 16-ta—kamp. mūrinis 6 kamb. bungalovv .... $7,600 
28-ta, arti Austin Blvd.—6 kamb. medinė rezidencija ....... $5,200
57-ta Avė., arti 19-tos—6 ir 6 kamb. mūrinis ..................... $9,100
61-ma Avė., arti 36-tos—5 kambarių bungalovv ................. $4,500
23 Place, arti 53rd Avė.—4 ir 5 kamb. mūrinis ................. $7,600
5820 W. Cermak Rd.—kamp. mūrinis, bizniui namas ..... $24,000
5215 W. 25-ta gat.—mūrinis bizniui namas ....................... $13,000
5^-ta Avė., ajti 18-tos—5 ir 3 kambarių mūrinis ...............  $5,600
54;ta Avė., artį 31-mos—4 ir 4 kamb. mūrinis ................ . $5,000
59-tą -Av&, arti 16(tdS gk’t.^kamp. mūrinis biznio namas .... $13,000 
59-tas Ct., arti 15-tos—6 ir 6 kambarių mūrinis ....'..........  $10,500
49-ta Avė., arti 21-mos—5 ir 5 kambarių mūrinis .............. $7,500
61-ma Avė., arti 36-tos —5 karpb. mūrinė bungalovv ........ $5,900
22-tras Place, arti 53-čios Avė.—3 pagyvenimų ................. $5,850

NUOSAVYBĖS BERWYNE

Metinės Mirties Sukaktuvės.

visus daiktelius ir 
atmename tavo ma- 
žodelius ir skaisčią
Tu pas mus jau

SOFIJA KARALIENĖ, 
po tėvais Ramanauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu ( 

rugpiučio 10 d., 1940 m., su
laukus pusės amž., gimus Šid- 
lavos parap., Papušinio kai
me. Dabar ilsisi šv. Kazi
miero kapinėse.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Ruth Žilionis, sūnų 
Mindaugį, 2 seseris, Jadvygą 
ir jos vyrą Radavičius, Elž
bietą Shultz ir jos vyrą Leo.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinėlės bus laiko
mos Šv. Mišios Šv. Antano 
parap. bažnyčioje, rugpiučio 
13 d., 1941, 6 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas.

Mes Tave musų brangioji 
motinėlė, niekuomet neužmir
šime. Jau metai praėjo, bet 
musų ašaros tebelaisto tavo 
paliktus 
kasdien 
lonius 
šypseną, 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau .pas tave ateisime.; 
Lauk mus ateinant!

Nulipdę liekame: Duktė, 
žentas, Sūnūs, Seserys ir 
Giminės.

Naujo Tipo Tankus
LONDONAS, rugp. 8.—Reik- 

menų ministeris Beaverbrook 
paskelbė, jog Ang’lija pradėjo 
gaminti masinės produkcijos 
skale, naują tanką, kuris sve
ria tarp 15-16 tonų ir gali iš
vystyti 30 mylių greitį į valan
dą. Sakoma, kad šis tankas yra 
ypatingai paslankius.

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.

39 AKRAI, iy2 MYLIOS vaka
ruose nuo Kansas City, Kansas; 
tinka daržovėms; subdivizijai; tu
ristų stovyklai; vanduo, elektra, 
gasas; 8 kambarių namas, neseniai 
įkainuotas $15,000. Parduos, pada
lins, mainys. Holsinger, 141 Jack- 
son, Chicago.

REIKALINGA MERGINA tarpe 
18 ir 24 metų amžiaus į kafeteri- 
ją. šaukite sekmadienį Cravvford 
2334 arba pirmadienį CANAL 6700 
MRS. M1SAK.

DVIEJŲ FLATŲ MŪRAS, už
daryti porčiai užpakaly. 7—7 kam
bariai, karšto vandens šiluma. 2 
karam muro garažas. Paaukojamas 
Ant Union Avė., tarp 73 ir 74 gat
vių. Arti visokios transportacijos. 
Šaukite CANAL 5376.

0 £•*•<; į j® Gėlės Mylintiems W 
O gfi Vestuvėms, Ban- M 
g | O kietams, Laidotu- | 

g venas, Pa p u o ši- r

Į GĖLININKAS maras Į 
I 4180 Archer Avenue į

Phone l.AFĄVETTE 5«0i»

OAKDALE FARMA, 100 AKRŲ, 
2 .po 10 kambarių namai, fornišiuo- 
ti, modernus miestavi pagerinimai; 
12 akrų kalvoto miško; mažas eže
ras, upeįįs, 3 mylios pietuose nuo 
Hobart, Ind.; 35 mylios nuo Chica
gos, 45 minutės traukinių tarny
ba; 21,000 kvadrad. pėdų muro viš- 
tininkas su puikiausiu pulku White 
Leghorns Amerikoj. Vištų biznis 
išdirbtas per 35 metus. Tikri na
mai einančiam pasilsiui biznieriui. 
Parsiduoda iš priežasties senatvės 
ir nesveikatos. Dr. Denison, 5 W. 
Garfield Blvd., Chicago.
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iir,iuP tVAN'lED—MALĖ 
AjaronmiKų Keikia

REIKALINGAS PAGELBININ- 
KAS į Liąuor krautuvę, kaipo 
bartenderis. Turi turėti gerą liudy- 
mą. Teisingam žmogui yra gera 
ateitis.

KJlauskite MR. BUDRIS.
2710 W. 59th St.

$1,200 ĮMOKĖTI
6 kambarių muro bungalovv, 2 

karam garažas. Karšto vandens ši
luma, stokeris. Forčius su stik
lais. Paislinksmimmo kambarys 
beismante. $5950. Savininkas.

5415 So. Spaulding.

REIKALINGI PATYRĘ SHEAR 
men ir padėjėjai dirbti geležies 
laužo kieme. Geras mokestis. 
Kreipkitės

Leo.pold Cohen Iron Co.
3000 So. Kedzie Avė.

KRAUTUVĖ, 6 KAMBARIŲ ap- 
artmentas, $8,000, Ashland ir 72nd 
St. Naujas, modernus 10 metų tro- 
bėsis. Paaukoja Trust kompanija. 
D-ro ofisas 2-me aukšte, 2 karam 
garažas. Gera apylinkė, vieta. Ren- 

, dos, $107.50 mėnesiui senų patiki- 
' mų nuomuotojų. Telefonuokit Sil- 
veiman, Dorchester 0700.

PIRMARANK1S KEPĖJAS prie 
keiksų ir duonos.

LIBERTY BAKERY
11932 So. Halsted.

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

2010 Monroe.

ĮMOKĖK 5 ŠIMTUS.
A M f" M 10*1 Siunčiam Gėles j I i U F. IK IA T'elegramus į 

Visas Pasaulio
Dąlis ( 

KVįE^klSlĮNKAS
Gėlės - Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

FARMS'—TO RENT
Ųkial _________

: RENDUOJASI FARMA 50 mylių 
nuo Chicagos, 15- galvijų, 200 an
čių, 400 vištų, 13 kiaulių. Informa
cijas gausite kepykloj 

841 W.' 33rd St.

VYRAS REIKALINGAS dirbti Ant Campbell avė., netoli 68-tos. 
pas Douglas Baths. 3516 W. Roose—5 kambarių mūrinis cottage. Kaina 
velt Road.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
į taverną. Mokestis gera, darbas 
ant visados. Kreipkitės 2113 South 
Halsted St.

Oak Park Avė., arti 13-tos—*6 kamb. muro rezidencija ......  $6,400
VVesley Avė., arti 36-tos—medinis cottage ........................ $4,500
34-ta, arti Grove Avė.—5 ir 5 kambarių ............................ $6,500
Clinton Avė., arti 15-tos—5 kamb. mūrinis bungalow   $6,100 
VVesley Avė., arti 23-čios—6 kamb. mūrinis bungalovv   $8,700 
26-tas Place, arti East Avė.—6 kamb. mūrinis bungalovv .... $7,900 
Harvey Avė., arti 14-tos—6 kamb. mūrinis bungalovv ......  $7,100
Kenilvvorth Avė., arti 38-tos—5 kamb. mūrinis bungalovv .... $6,’400 
Riverside Dr., arti Oak Park Avė.—7 kamb mur. rezid. $13,000 
Harvey ir 16-ta gat.—5 kamb. mūrinis bungalovv .............. $7,950
Home Avė., arti 29-tos—5 kambarių mur. rezidencija ....... $7,650
Clinton Avė., arti 14-tos—5 kaipb. mūrinis bungalovv ....... $6,500
Elmvvood Avė., arti 23-čios—6 kamb. mūrinis bungalovv .... $7,950 
East Avė., arti 16-tos—medinis cottage, 50 pėdų lotas___ _ $3,000
VVenonah Avė., arti 14-tos —7 kambarių rezidencija ___  $5,300
26-tas Place, arti Home Avė.—5 kamb. mur. bungalovv ....... $5,800
Kampas Ridgeland ir 13-ta—5 kamb. mūrinis bungalovv ..... $8,000
Cuyler Avė., arti 14-tos—6 kamb. mūrinis bungalovv ......  $6,400
East Avė., arti 15-tos—5 kamb. mūrinis bungalovv .......... $6,350
Ridgeland Avė., arti 24-tos—6 kamb. mūrinis bungalovv .... $7,200

NUOSAVYBĖS CHICAGOJE
Drake Avė., arti 28-tos—6 ir 6 kambarių mūrinis .............. $7,600
2838 VV. 25-tas Place—4 kamb. medinė cottage ................... $2,400
1239 S. Kildare Avė.—7 kamb. mūrinė cottage ................... $3,900
4120 W. Harrison gatvė, 5 ir 6 kambarių mūrinis ............ $6,500
2107 S. Pulaski Rd.—2 aukštų mūrinis biznio namas ........ $8,000
1301 S. Karlovv Avė.—sandėlis ir 3 pagyvenimai ..............  $3,400
1037 W. Polk gat.—krautuvė ir 8 pagyv. mūrinis namas .... $3,950 
Karlovv Avė., arti 30-tos—3 pagyvenimų medinis .............. $4,800
23-čia arti Homan Avė.—5 ir 6 kambarių mūrinis .......... $4,800
3938 W. 21-ma gat.—kamp. 12 pagyvenimų namas .......... $27,500
4135 W. Cermak Rd.—5 ir 6 pagyvenimų mūrinis .................  $7,900
3130 W. Congress gat.—5 pagyvenimų mūrinis ................. $3,300
2825 S. Kilbourne Avė.—5 kambarių mūrinis bungalovv .... $5,300 
2013 Throop gat.—8 pagyvenimų mūrinis ......................... $4,500

4-rių Metų Mirties j Sukaktuvės

Marijona Kojalis
Po tėvais Jurkaitė

Nuliūdę lieka
Vyras Juozapas, Sūnūs Joseph 
Jr., Broliai, Seserys ir Giminės.

brangioji mo

nuliudime vy 
seseris ir gi'

Mes tave, musų 
terėle ir motinėlę, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Persiskyrė su šiuo pasauliu 10 
d. rugp. mėn. 1937 m., gimus 
Lietuvoje. Palaidota Tautiškose 
kapinėse Chicago, III.
Paliko dideliame 
rą, sūnų, brolius 
minės.

MARIJONA VALAITIENĖ
4-RIŲ SAVAIČIŲ MIRTIES SUKAKTIS.DYKAI! DYKAI!

Musų nemokamas sąrašas real estate bargenų No. 263 ką tik išėjo 
iš spaudos. Dalinamas jis už dyką. Ne 10, 15, arba 50, bet 216 pa
rinktų namų yra šiame sąraše.

Telefonuokit, rašykit arba atsilankykit į musų ofisą, reikalauda
mi to nemokamo bargenų sąrašo, ir persitikrinkite, kad tai yra di
džiausias sąrašas nuosavybių Ciceroje, Bervvyne, Riverside ir 
Lawndale-Crawford. Visi šie namai yra musų parinktame sąraše. 
Dėka to galite sutaupyti sau daug laiko ir pinigų. Atlankykite 
mus ir pasitarsime jūsų reikale.

Geriausias musų pasigarsinimąs yra rekomendacija vieno kli- 
jento kitiems klij-entams. Pasiklauskite tokio, kuris pardavė arba 
pirko nuosavybę per musų ofisą. Musų draugai garsina muš.

MIS CELE ANEOUS 
Įvairus

PARSIDUODA 1000 PLYTŲ už 
$4.00. Taipgi turiu ir kitos medžia
gos pardavimui. Atsišaukite.

J90Q Sp. Union Avė.
FARMS WANTED 
IeškoPirkti Ūkius

REIKALINGĄ apie 40 akrų far- 
ma prie ežero—50 ar 80 mylių nuo 
Chicagos B. A. Malce, 5416 South 
Hąrlem Avė., Summit, III.

MISCELLANĖOUS FoH SALE 
įvairus Pardavimai

PARSIDUODA NAMIE KENŲO- 
TI grybai džiaruose. Atsišaukite.

4127 So. Maplewood Avė. 
Pirmos lubos.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
MokyklosirPamokos^^^^^^^^^^^^^^^
IŠMOKIT UŽDIRBTI

Electric and Gasz Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudoki! savo liuoslaikį.

Mokėkit laikui bėgant.
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

• ' metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankyki! musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.
Į - ............. Į

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

5650 W. 63rd PI. basemente.

$3500.
G^ kamb. mūrinis bungalovv, 2 

kartfm -muro- garažas,antRockvvell 
st., netoli 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.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDAVIMUI RESTAURANTAS,
Ant gero kampo, daug dirbtu

vių apylinkėje. Priežastį patirsite 
ant vietos.

2407 West 47th St.

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

6636 So. Talman Avė.

Pinigai Skolinami Ant Pirmo Morgičio 
$800 ligi $10,000—ant 4 nuošimčio.' 

PASIRŪPINKIT, O APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

2411
S. 52nd 

Avė.

■k JOHN O. Ji

SYKORA
Phone
Cicero 

4?3

SUSIRINKIMAI

REALTOR
AKTYVI ORGANIZACIJA, KURIOJ GALIMA GAUTI GERIAU
SIŲ BARGENŲ—PALYGINKIT MUSŲ KAINAS SU KITOMIS 

IR PERSITIKRINKIT, KAD SUTAUPOM JUM DAUG 
LAIKO IR PINIGŲ.

VADOVAUJAM PARINKTŲ NAMŲ PARDAVIME
27 METAI REAL ESTATE BIZNY.

Ofisas Uždarytas Sekmadienį Visą Dieną.

Lygiai inęnuo atgal kovojai, Mylima Maryte, už 
su tą negaiįesDnga mirtim, ir kaip 10-t^ valandą, S 
merkiai savu akeles, ąpleisdama mus amžinai.

Ką|p skaudus tas žodis—amžinai. Neišvysiu Tavęs daugiau.
Taigi, šiame musų liudėsio laike, visi giminės, draugai ir drau

gės, geraširdžiai gėlių vainikų aukotojai, ir kurie kuo nors prisi
dėjote, esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti rytoj, rugpiučio 10 
d., kaip 12-tą valandą dieną, Tautiškose Kapinėse, kur bus atiden
gtas velionės paveikslas, įamžintas pilkam akmenyje. Tuo pat lai
ku bus pasakyta keletas liūdesio ir padėkos žodžių, lydimų gedu
lingomis giesmėmis iš koplyčios.

Pasibaigus, susirinkuieji bus kviečiami susirinkti parinktoje vien 
toje liūdesio pietums. i

Nuliūdę:
Fr. M. Valaitis, Dukterys, Sūnus, Marčios ir Žentai, Broliai, 

Brolienės ir Giminės.

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 neliktutnėt sus
penduoti. —A. Kaulakig, rašt.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA
šeštądienį, 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 geros 
orkėstros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti.

Parapijos Komitetas ir 
Klebonas Maskoliūnas.

8kęlbiniąi Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
<ąd pačios Naujienos 
yra naudingos.

GROSERNĖ, MAISTO ŠAPA, 
DIDELĖ.

Visas cash biznis, žema renda. Gra
žus flatas.Elektrikinė re£rigeracija 
Daug stako. Tas pats savininkas 
daugelį metų. Niekuomet neperė
jo į kiteli rankas. $950 nuperka vis
ką., Didelis paaukojimas.

1417 No. Ashland Avė.

PARSIDUODA BIZNIS — gaso
lino stotis: Texaco Gas. Biznis iš
dirbtas .per 18-ką metų. Yra 2 
pitos (duobės) dėl gryzinimo ir 
viena dėl plovimo. Taip pat gali
ma taisyti. Pardavimo priežastis— 
nesveikata. Patartina augusiam 
žmogui įsigyti tą biznį, o turės ge
ra ir pelningą gyvenimą.

J. ŠLICKIS
1538 So. Cicero Avė.

GASOLINO STOTIS PARDAVI
MUI su kiemu ir 2 aukštų pastatu. 
Gasolino 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 — Bervvyne. 
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 pasekmingą 
biznį, dabar pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduo i, at- 
sišaukit į savininką:

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

Tel. Caluniet 4959
II.......................... . ................... .. 1111 imi U ■ III. —.............. ..

FOR RĘNT—ĮN GENERAL 
Renddai—Bendrai

6 KAMBARIŲ FLATAS, šviesus, 
vana, moderniškai įrengtas, antros 
lubos, $30.00 mėnesy.

3554 So. Halsted St.

3411 W. 61st STREET, 6 dideli 
šviesus kambariai. Oktagono fron
tas. Muro bungalovv, 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 Avė.
Tel. YARDS 1001.

PARDUODU 1 AKERĮ žemės ir 
6 kambarių namą, 2 karų garažas, 
20 vaisinių medžių ir didelis vie
tininkas. Kaina $3,000. J. C. Dor- 
gin. Kreipkitės į RoadhouSe “Worth 
While Inn”, 111 and Ridgeland Av.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokčjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CĄSH— 
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- Western AveM 

Chicago, III. TeL REPublic 4011
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KUKUOS IR MAŽOS S. DAUGELEVICIAUS ŠIANDIEN DAINUOJA VISAI AMERIKAI
LAIDOTUVES

Nedaug Palydovų, Daug Šnektų
Po Stanislovo Daugelevičiaus 

laidotuvių, nemanytum, kad ji
sai buvo .vienas turtingiausių 
Bridgeporto lietuvių.

Vakar rytą jisai buvo palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse la
bai skromniai ir kukliai, be di
delių ceremonijų, ir be minios 
palydovų.

Laidotuvių procesijoje buvo 
apie 20 automobilių.

Mažos Apeigos
Jisai buvo atvežtas gedulo 

pamaldoms į Bridgeporto šv. 
Jurgio bažnyčią. Mišios buvo 
skaitytos. Altoriuje degė tiktai 
dvi žvakės. Gėlių vainikų buvo 
keturi.

Kūną atvežant i bažnyčią var
pai skambėjo, bet jie tylėjo, kai 
kūnas buvo nešamas laukan.

Traukia 27 Teisman 
Už Nedarbo 
Apdraudą

Ėmę Nedarbo Pensijas 
Neteisėtai

Valstijos prokuratūra skelbia, 
kad traukia teisman 27-is Ar- 
mour and Company darbinin
kus (East St. Louis dirbtuvėje) 
už neteisėtą kolektavimą nedar
bo apdraudos.

Jie gavę nuo $6 iki $72.
Vieni buk visai neturėjo tei

sės pensijų gauti, o kiti ilgiau 
ją ėmė, negu privalėjo.

“Potvinis” 
Chicagoje

• A. J »

24 kvartalai Garfield Parke 
užvakar buvo apsemti vandeniu, 
kai sprogo centralinis vanden
tiekio vamzdis. Kai kur vanduo 
siekė kelias pėdas, ir padarė 
daug nuostolių bizniams, ypač 
butams skiepuose.

CIO Ūkio Mašinų 
Unija Nepatenkinta 
Auto Unija

Sako, nepas’duos jos 
jurisdikcijai

CIO Auto Workers unija sa
vo suvažiavime Buffalo, N. Y. 
nu tane po savo sparriu paimti 
aviacijos ir ūkio mašinų darbi
ninkus. Tam tikslui pakeitė 
savo vardą į “United Automo
bile, Aircraft and Agricultural 
Implement Workers of Ame- * nca .

Kovos Auto Uniją
CIO Farm Eųuipment Wor- 

kers Organizing Committe, ku
rios centras Chicagoj, tuojau 
pasiuntė telegramą į Buffalo, 
kurioj sako, kad nepasiduos 
Auto Workers unijos jurisdik
cijai, ir kovos jos pastangas 
ūkio mašinų darbin’nkus orga
nizuoti.

Ūkio mašinų unija Chicagoj 
yra pagarsėjęs komunistų! liz
das.

____________ >

Į Kalėjimą — 
Ar Laivyną

18 metų Jack Blako, 910 Law- 
rence avenue, buvo suimtas už 
betvarkės kėlimą.

Miesto teisėjas Charles S. 
Dougherty jam pasiūlė pasirink
ti:

Kalėjime sėdėti ar eiti į ka
riuomenę tarnauti.

Jaunuolis pasirinko karo lai
vyną.

Dėl “Civilio šliubo”
Vienas dvasiškis paaiškino, 

kad bažnyčia atsisakė suteikti 
velioniui pilnas tikybines apei
gas dėl jo antrųjų vestuvių, ku
rios įvyko porą mėnesių atgal. 
Jos buvo civilės.

Šnektų prie bažnyčios tarp 
žiopsotojų netruko. Keli žino
vai tikrino, kad vestuvės mažos 
todėl, kad giminės užareštavo 
visą velionio turtą, ir niekas jo 
negali liesti, kol dalykas nebus 
sutvarkytas teismo keliu.

Laidotuvėse dalyvavo velionio 
vaikai, taipgi antroji Daugele - 
vičienė, kurios vedybas jie kon- 
testuoja. Laidotuves tvarkę vai
kai.

S. Daugelevičius mirė rugp. 
j 5 d., sulaukus apie 87 metų ain- 
Ižiaus. VBA.

Kiek Ten Bombos, 
Tiek Čionai 
Automobiliai

žuvo du ch’cagiečiai

Per metus laiko, nuo birže
lio 1, 1940, iki birželio 1, 1941, 
vokiečių bombos Anglijoje už
mušė 41, 488 žmones.

Per tą patį laiką automobi
liai Amerikoje užmušė 38,509 
žmonių, tik 3,000 mažiau.

Chicagoje vakar ir užvakar 
žuvo šie žmonės:

34 m. Alex Gordon, • 2850; 
Wilcox avenue, ties 4336 W. 
North avenue, ir

43 m. Albert McClammy, 113 
East ’ 45411 street, 45th ir In
diana.
z « 1. ■ "1 I ■' •

Prieš Naujus 
Federalius Rumus 
Chicagoje

Ofisų savininkai sus’.rupinę

Kiek laiko atgal prasidėjo 
kalbos, kad federalė valdžii 
perkels iš Washingtono į Chi
cago daug raštinių. Vėliau val
džia sumanė raštinėms pastaty
ti naujus federalius rumus Chi
cagoj ir tam tiks’ui rengėsi 
skirti apie $35,000,000.

Apie tai nugirdę Chicagos 
dangoraižių savininkai susirū
pino ir pasiuntė valdžiai pro
testą, kuriame sako, kad Chi
cagoj yra užtektinai tuščių ofi
sų, todėl rūmų nėra reikalo 
statyti.

Prigėrė du 
Žmonės

Vienas Nušoko Nuo Tilto
Chicagos upėje, prie pat Mi- 

chigan ežero prigėrė 50 metų 
chicagietis, Bruno R. Gutzeit, 
826 South Wabash avenue. Ji
sai įšoko į upę nuo Outer Drive 
tilto. Tilto sargai jį ištraukė iš 
vandens, bet atgaivinti nebega
lėjo.

Michigan ežere, prie Berwyn 
avenue prigėrė antras apysenis 
chicagietis. Jo pavardė nežino
ma.

Unity Piknike 
Rado Pinigų

Atsišaukite I
Unity Kliubo piknike Liberty 

Grove, vienas asmuo rado pa
mestus pinigus. Kas pametėte, 
atsišaukite pas J. Chilauskas, 
2404 W. 46th Place, Phone La- 
fayette 3121.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” šiandien atlieka ne
paprastą radio programą, kuris 
išnešios lietuviškų dainų garsus 
po visą plačią Ameriką.

Nuo 4:30 po pietų iki 5-ių, 
Mutual Broadcasting System 
(MBS) stotys transliuos val
džios rengiamą programą, “I 
Hear America Singing”, kuria
me lietuvius atstovaus ši pa
garsėjusi chicaigečių daininin
kų grupė.

“Pirtnyniečiai” išpildys “Ty
kiai Nemunėlis Teka”, “Už Jū
rių, Marių”, “Lietuviais Esame 
Mes Gimę”, “Kurį Bėga Šešu
pė”, “Spaudos Baliaus Valsą”, 
ir Lietuvos Himną. Taipgi su

Gladiolų Paroda
Chicagos Garfield Parko kon

servatorijoje šiandien atidaro
ma gladiolų paroda, kurioje iš
statyti apie 5,500 žydį augine- 
nys. Įžanga nemokama.

Žuvo Nelaimėje

N AUJlUiIs U’At'AiM; Teiepuv-

Kap. Bruno Mussolini, Ita
lijos diktatoriaus s u n u s, 
prieš kelias dienas užsimu
šęs lėktuvo nelaimėje, Ita
lijoje, 
neriu.

Naujasis J. V* Bombonešis Išbandymo Skridime.

11 K .s i ! ■ M t, A <

SB2A-1, naujasis J. V. smengantis bombonešis, išbandymo -skridime virš
Newark, N. J. aerodromo. "Šis sunkusis lėktuvas bombas vežasi vidury ,o ne iš
lauko pusės ir jis skrenda šimtu mylių į valandą greičiau negu vokiečių bom
bonešiai. Jis gali be sustojimo nuskristi iš New Yorko į Los Angeles.

dainuos Amerikos himną ir 
“America The Beautiful”. Cho
rą diriguos vedėjas Steponavi
čius.

Ir Kanadoj
Šį programą transliuos visos 

MBS stotys Amerikoj, taipgi 
kelios stotys Kanadoje, ir MBS 
tinklo trumpų bangų stotys.

Ch’cagoj — WGN
Chicagoje transliaciją per

duos stotis WGN, iš kurios stu
dijų transliacija bus padaryta.

Pereito trečiadienio “Naujie
nose” buvo paduotas sąrašas 
didesnių stočių, kurios pr.klail
so prie MBS. Jeigu to sąrašo 
neturite, tai galėsite susirasti

Ištraukos Iš Fausto 
Fordo Valandoje

Dainuos Laųsipg Hatfield ir 
Mary Eastman

Ištraukos- iš (Jounodo operos 
“Fausto”, taipgi,Strausso, Rim- 
sky-Korsakovo, Lecuona ir kitų 
kompozitorių kariniai sudarys 
Fordo Vasaros".. valandą, kuri
transliuojama rytoj vakare, 8 v., 
Chicagos laiku Tą WBBM ir ki
tų CBS stočių.

Programą pildys jauni ūaini 
ninkai Mary Eastman ir Lan- 
sing Hatfield, taipgi Fordo 
Choras ir’ simfonijos orkestras, 
vedamas Harry Horlick’o.

Miss Eastman yra jauna, be! 
pagarsėjusi dainininkė.

Pertraukos metu kalbės ko
mentatorius Linton Wells.

(Sp)

Radio—WCFL, 
1000 k.

Budriko Programas
žymus radio programas leid

žiamas Budriko krautuvės ne
dėlios vakare, 6:30. Budriko sty
gų koncertinis orkestras gros 

stotį ir laiką vietiniam angliš
kam laikraštyje. Ieškokite pro- 
gramo, “I Hear America Sing
ing”.

Leidžia Teisingumo Dept.
<

Šią progą “Pirmyn” Chorui 
visai Amerikai duoti parūpino 
U. S. Department of Justice 
(teisingumo depart.) naujų pi
liečių biuras. Rengėjai visą 
programą užrekorduos ir vė
liau atsapusdins specialėj bro
šiūroj, kurią išleis šią progra
mų seriją užbaigus.

(Illinois valstijoj programą 
transliuos, apart WGN, Rock- 
fordo stotis WR0K, Rock 
Islande — WHFB ir St. Louis, 
Mo. — KWK.) 

lietuviškas liaudies melodijas.
žymus solistai sudainuos “La 

Spagnola”, ir lietuviškas dai
nas Oi Greičiau, Greičiau, ir Ma
no Gimtinė, pritarianti Orkes
trui. Drama “Amerikos Lietu
viai”. Programas pasiekia ir to- 
liaus nuo Chicagos.

Pranešėjas.

Naujas Treneris

NAUJI n U-ACME Tciephoio
Hazen (Kiki) Cuyler, 

prieš penkis metus buvęs 
Chicago Cubs beisbolo ko
mandos žvaigždė, dabar su
grįžo ton organizacijon tre-

Daržovių Firmos 
I Yimoka $42,000 
Darbininkams
Prisitaiko Darbo Valandų-Algų 

Įstatymui
Gavę valdžios perspėjimą, 

kad jos nesilaiko valandų-algų 
įstatymo, vaisių ir daržovių fir
mos Chicagos South Watei; 
Markete, prižadėjo darbinin
kams atsiteisti už viršlaikį ii 
nedamokėtas minimum algas.

500 tų firmų darbininkų gaus 
$42,000.

Daubarų Sūnūs 
j Washingtoną
šaukiamas Valdžios Tarnybon

Šiandien į Washingtoną, D 
C., išvyksta Roy P. Daubaras, 
sūnūs chicagiečių pp. Povilo ii 
Marijonos Daubarų, 5519 South 
Harlem avenue.

Jaunas Daubaras yra 26 me
lų amžiaus, ir'buvo pašauktai 
tarnauti federalei valdžiai už 
junior health inspektorių. Jisai 
yra baigęs chemijos mokslus.

Pp. Daubarai yra žymus pro
gresyviai lietuviai ir veikir 
įvairiose organizacijose. P-s 
Daubaras yra Lietuvių Tautiš 
kų Kapinių direktorius.

Burdulis Atsako 
Tik Už Save

Chicagietis Petras Burdulis 
2643 West 71st street, skelbia 
kad jisai ateityje atsakys už 
skolas, kurias pats užtrauks 
bet nebeatsakys už atsakomy 
bes, kurias padarys kili jo var 
du.

Tuščią Krautuvė 
Nebuvo Tuščia

Langai buvo užbarikaduoti 
durys užkaltos, ir iš visko at 
rodė, kad krautuvė adresu 184z 
North Damen avenue, yra tuš
čia.

Bet ji toli gražu nebuvo tuš
čia. Ten ėjo labai didelis judė
jimas. Apie tai patyrė valdžio. 
agentai, ir padarė krautuvei vi 
zitą.

Jie areštavo penkis žmones 
konfiskavo 10,000 galionus rau 
go, daug alkoholio ir visokii 
įrenginių. Krautuvėje veikė 
slapta degtinės varykla.

Nusižudė Jaunas 
Bridgeportietis

BRIDGEPORT. — Namuose, 
adresu 3620 South Wallace st.. 
nusižudė 28 metų Thomas Jor- 
dan. Jisai persikirto gerklę pei
liu.

Motina bandė sunui peilį iš
traukti iš rankų, bet nepaspė
jo.

šeši Chicagiečiai 
Į Guam Salą

Laivynas šiomis dienomis iš 
siuntė tarnybai į tolimą Guam 
salą, Pacifiko vandenyne, šešis 
jaunus chicagiečius jurininkus 
Jų tarpe nėra nei vieno lietu
vio.

Guam yra svarbi karo laivy
no bazė, nelabai toli nuo Japo 
nijos.

Prigėrė Jaunas 
Žvejas

14 metų berniukas Milton 
Hoffman, 1450 N. Central avė., 
žvejojo Michigan ežere, nuo 
Navy Pier prieplaukos. Staiga 
paslydęs jisai įkrito į vandenį 
ir prigėrė.

VAKAR CHICAGOJE
• Ištiktas paraližo, 50 metų 

chicagietis Edvvard Wolf, 4920 
Montana avenue, nutarė nebe
gyventi. Vakar nusišovė, palik
damas raštelį kur paaiškina ko
dėl sau gyvybę atima.

• Nuo perkaitusios krosnies 
užsidegė Dielectric Materials 
Ine., dirbtuvė, adresu 4421 Car- 
roll avenue. Nuostoliai siekia 
kelis tūkstančius.

• Nusiritusi laiptais mirtinai 
susižeidė 55 metų chicagietė, 
Katherine Rili, 2036 Bissell st.

• Eidamas pas daktarą šir
dies ataką gavo ir gatvėje mi
rė Fred O. Schmidt, 6317 No. 
Washtena\v avenue. Jisai buvo 
74 metų amžiaus, viršininkas 
Mothers Wet Wash skalbyk
los.

• Karo laivynas Chicagos 
miestui mokės $120,000 nuomos 
į metus už vartojimą miestui 
priklausančios Navy Pier prie
plaukos. Ją netrukus laivynas 
perims karo reikalams.

• Vakar dyleriai Chicagoje 
jau gavo 1942 metų Willys au
tomobilio modelius.

• Iškritusi iš trečio aukšto 
lango užsimušė 13 metų mer
gaitė, Charlotte Bernhardt, 
6046 So. Princeton avenue.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

BUDRIS, Lorraine, 2732 W. 
Oermak Road, gimė liepos 25, 
,ėvai: John ir Hclen.

KALVELAGE, Karolyn Ma
cy, 3453 Bosvvorth avė., gimė 
iepos 27, tėvai: John ir Shir- 

ley.
KOVAR, Nancy, 4826 Hen- 

Jerson street, gimė liepos 17, 
jevąi: Frank ir Helen.

KLIMAS, Eileen, 6239 South 
Honore street, gimė liepos 23, 
';ėvai: John ir Elcanor.

JALANGES, Lenore, 3146 
Vest 63rd street, gimė liepos 
23, tėvai: George ir Frances.

KAZLAUSKAS, William, 3218 
?outh Wallace Street, gimė lie
pos 24, tėvai: William ir Ann.

TARULIS, Seaver Jr., 1015 
Šast 52nd Street, gimė liepos 
10, tėvai: Seaver ir Helen.

ZEMLIS, Elaine Jovce, 4446 
Sodth Rookwell dtreel, gimė 
iepos 26, tėvai: Joseph ir Ann.

Nuteisė Unijos 
Agentą

Miesto teisėjas Justin McCar- 
hy vakar nuteisė William Bib- 
jy, AFL garažo darbininkų uni
jos biznio agentą, už sumušimą 
vieno garažo tarnautojo ginče 
dėl duoklių. Jam gręsia $100 
piniginė bausmė ar kalėjimas.

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Tautinės Bažnyčios vakarėlis, 
Mildos Salėj, 3140 S. Halsted 
St., 7 v.v.

RYTOJ
Sophie Barčus “Vakaruškinin

kų” ir Radio Piknikas, Sunset 
Grove darže, 135th ir Archer 
Avenue. “Kugelio” ir Lašinie- 
Hų Konkursai, įvairenybės, šo
kiai, etc. Įžanga — 10c.

RoseĮando 9-to Wardo Lietu
vių Demokratų Piknikas Ryan’s 
Miške, 88th ir Western Avenue. 
Dovanos, šokiai, muzika, kal
bos.

Keistučio Choro Išvažiavimas 
prie ežero Orland Parke, 140th 
ir Southwest Highway. šeimy
niškas.

Cicero Kareivių Draugijos 
Piknikas Liberty Grove Darže, 
Willow Springs, III. Stambios 
dovanos, šokiai, vaišės.




