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DAUG BOMBŲ IŠMESTA ANT BERLYNO IR 
EILES KITŲ SVARBIŲ MIESTŲ

✓ _____

Berlynas Pleška Liepsnose,
Sako Sugrįžę Anglų Lakūnai

NUMATOMA ATVIRAS SKILIMAS VICHY 
VYRIAUSYBĖJ TARP WEYGAND 

IR DARLAN

LONDONAS, rugp. 13.—Bri
tų karo aviacija, naktį iš an
tradienio į ketvirtadienį, pada
rė vieną iš didžiausių šio karo 
atakų ant Vokietijos. Tonai 
bombų ir padegtuvų išmesta 
ant Berlyno ir visos eiles svar
biųjų miestų.

Oro ministerijos komunika
tas paskelbė, kad Vokietijos so
stinėje padaryta daug nuosto
lių ir padegta didelis skaičius 
pastatų. “Musų lakūnai apleis
dami Berlyno padangę, matė 
gaisrus įvairiose miesto dalyse 
didėjant,” sakė komunikatas.

Tarp kitų miestų, kuriuos bri
tai bombardavo, pažymėta: 
Magdeburg, Hannover, Essen, 
Stettin, Kielm Bremen, Osna- 
bruck, Duisburg ir Cologne.

Oro ministerija pabrėžė, kad
Essene vyriausiu atakos objek- liniai asmens užmušta.

SOVIETŲ PADĖTIS UKRAINOJE DAROSI 
PAVOJINGA: LONDONAS
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Anglai Prisibijo, Kad Naciams
Pavyks Apsupti Rusų Kareiviai

LONDONAS, rugp. 13.—Lon
done atsakomingi karo sluoks
niai reiškia prisibijojimą, kad 
Rusijos padėtis Ukrainoje pasi
darė kebli ir kad ji gali dar 
labiau pablogėti.

Britai nedisputuoja vokiečių 
teigimo, kad jie jau pasiekė 
Juodąją jurą, nors nėra tikrų 
žinių kurioj vietoj prie juros 
prisiartinta. Spėjama, kad tai 
gali būti ten, kur naciai skel
bia ir jei taip, tai anglai prisi
bijo, kad sovietų apsuptiems 
kariams bus sunku pasprukti iš 
Odesos ir kitų vietų pietinėje 
Ukrainoje.

Jei rusams pasisektų ištrukti 
iš nacių žabangų tai, anglai 
mano, jie galėtų sudaryti naują 
ir stiprią gynimosi liniją ana
pus Dniepro ir sulaikyti Hitle
rio legionus nuo veržimosi į 
Ukrainos rytus, kur randasi 
stambus sovietų industrinis re- 
gijonas.

(Sovietų karo komunikatai 
skelbia, kad “nieko svarbaus” 
nevyksta rytų fronte.)

Naciai Triuškina 
Frontą Ukrainoje, 
Tikrina Vokiečiai

BERLYNAS, rugp. 13.—Biu
letenis iš Hitlerio štabo fronte 
sako, kad nacių kariuomenė, a- 
viacijos padedama, sparčiai va
rosi pirmyn vakarinėj Ukrai
noj ir baigia sumušti paskuti
nes sovietų gynimosi linijas.

Komunikatas teigia, kad ru
sai traukiasi link Juodosios ju
ros uostų, po to kai jie tapo 
apsupti tarp Būgos ir Dniepro 
upės.

Vokiečiai drąsiai pranašauja, 
kad sovietų komandierius mar
šalas Simonas Budenny ne tik 
kad bus priverstas atiduoti O-

veigsmus rusų pusėje, buvo 
pranešimas, kad sovietų bom
bonešiai visiškai suardė didžiu
lį gelžkelio tiltą ir alyvos vamz
džius ištiestus per Dunojų ties 
Cerna-Voda. šiais vamzdžiais 
alyva buvo siunčiama į visus 
Rumunijos uostus prie Juodo
sios juros.

Rusai sako, kad tiltas buvęs 
pats didžiausias visoje Europo
je. Jį visiškai suardė sovietų 
smingantieji bombonešiai. Ant 
tilto įtvirtintas prieš-orines ba-

tu buvę didžiosios Krupp gin
klų dirbtuvės.

Tuo pačiu metu kiti anglų 
aviacijos skvadronai bombarda
vo uostus ir aerodromus Nor
vegijoje, Olandijoje ir Prancū
zijoje.

Anglai sakosi netekę 13 bom
bonešių.

(Berlynas prisipažino susilau
kęs anglų puolimo, bet pareiš
kė, kad tik “mažas skaičius” 
bombų ir padegtuvų išmesta ir 
tai, tik rezidencinėse miesto da
lyse. Pridedama, kad “keli as
mens užmušta ir sužeista”. Na
ciai sakosi numušę penkiolika 
britų lėktuvų.)

Nacių aviacijos veiksmai virš 
Anglijos buvo menki, sako oro 
ir šalies apsaugos ministerijos.
Kelios bombos numesta centra- 
linėj Anglijos daly ir keli civi- 

desos uostą, bet visą Ukrainą į 
vakarus nuo Dniepro.

ŠŠitame regijone randasi apie 
pusė visų anglių kasyklų, javų 
aruodų, alyvos šaltinių ir me
talo liejyklų, neskantant laivų 
statybos dirbtuvių Nikolaeve.

DNB nacių žinių agentūra 
praneša, kad geležinkelių lini
jos aplink Leningradą tapo iš
ardytos. DNB taip pat prideda, 
kad geležinkeliai bei svarbus 
vieškeliai cėntraliniame fronte 
tapo “pusėtinai sugadinti”.

“Nieko Svarbaus” 
Neįvyko Fronte, 
Skelbia Sovietai

MASKVA, rugp. 13.—Aukšto
ji sovietų karo vadovybė išlei
do du komunikatu, kuriuose 
nutylėjo apie vykstančias ope
racijas ilgajam fronte ir tik pa
reiškė, kad “nieko svarbaus” 
ten neįvyko.

Komunikatas taip pat nepa
žymėjo kuriose vietose karo 
veiksmai vyksta.

Kiti karo pranešimai liečia 
tik izoliuotus veiksmus vienur 
ar kitur. Sovietai sakė, kad vie
noj vietoj rusai sunaikino na
cių diviziją, bet nenurodė ku
rioj vietoj.

Didžiausia žinia apie karo

NACIAI IEŠKO RŪSŲ PARTIZANŲ.

! N A ILTIE N U-A CM E
Vokiečių kareiviai artinasi prie degmčio tvarto, iš kurio rusų partizanai at

kakliai stengėsi sulaikyti nacių ataką. Paveikslas atsiųstas per radiją iš Berlyno.

terijas rusų bombos, esą, j pa
dangę išnešė.

Alyvos vamzdžiai, sovietai 
sako, buvo irgi visiškai bombų 
sukapoti ir dabar visi Rumuni
jos uostai negaus alyvos ilges
nį kliką. *

(it1,f 3 * "t ‘ .

Kitas biuletenrsrshko;4<ad na
cių lėktuvai bandė pulti Lenin
gradą, bet b’uvo atmušti. Mas
kvą naciai taip pat puolė, bet 
nei vienam lėktuvui nepasisekė 

.prasiskverbti pro prieš-lėktuvi- 
nę ugnį. Alarmas, girdi tęsėsi 
pusantros valandos.

Laivai Veš Gazoliną 
Sovietams Po 
Amerikos Vėliava

WASHINGTON, D. C., rugp. 
13. — Keturi laivai, kuriuos J. 
V. perleido tarnybon tarp Ame
rikos ir Vladivostoko, sovietų 
uosto Sibire, pervežimui avia
cijos gazolino, plauks po Ame
rikos vėliava, pareiškė’VVashing- 
tono oficiolai. Jie nurodo, kad 
Vladivostokas nebuvo J. V. val
džios pripažintas esąs karo zo
noje, dėlto Amerikos laivams ten 
įžengti yra leidžiama.

Suomiai Numušė 17 
Sovietų Aeroplanų

HELSINGFORS, rugp. 13. — 
Suomių karo komunikatas skel
bia, kad antradienį suomiai nu
mušė septyniolika sovietų lėk
tuvų, oro kautynėse Ladogos 
ežero fronte. Suomių aviacija, 
esą, bombardavusi Murmanske 
uostą.

Prie Valdžios Užsa
kymų Pildymo Nėra 
Vietos Diskriminacijai

WASHINGTON, D. C., rugp. 
13. — Teisingos darbdavystės 
komiteto pirmininkas Mark Eth- 
ridge pareiškė, kad Armijos, 
Laivyno ir Prekybos laivyno už
sakymų kontraktai draudžia 
darbdaviams panaudoti diskri
minaciją rasės.

ORĄ S
Kiek debesuota; truputį šil

čiau; temperatūra iki 85 laips
nių; sausa.

Daugiau Atlyginimo Pakėlimo Reikalavi-
’ mų, Jėi Nesukontroliuosime Kainas
WASHINGTON, rugp. 13. — 

Jei Kongresas nepraveš prieš jį 
dabar įnešto kainų kontrolės 
biliauš, lai (lArbininkų reikala
vimai, kad ?jiems butų pakeltas 
atlyginimas, yra neišvengiami. 
Taip sako Leon Henderson, kai
nų administratorius.

“Jei mes leisime dalykams 
taip eiti kaip ^iab-ar,” jis sake, 
“tai aš nematau kaip mes ga
lėsime išvengti visos eilės tei
sėtų reikalavimų apie sekančių 
■metų pradžią — kada daugybė 
darbo kontraktų išsibaigs. Dar
bininkai, remdamiesi pabrangu
siu pragyvenimu, reikalaus di
desnio atlyginimo.”

Prezidentas Suspen
davo 8 Valandų 
Darbo Dieną

WASHINGTON, rugp. 13. — 
Prezidento Roosevelto dekretu, 
suspenduota aštuonių valandų 
darbo diena mechanikams ir 
kitiems darbininkams, kuriuos 
yra pasamdęs Karo lepartamen- 
las prie krašto apsaugos darbų.

Baltojo Namo pareigūnas pa
reiškė, jog yra svarbu, kad visi 
kariški projektai butų užbaig
ti kuo greičiausiai galimu laiku. 
Suspendavimas taikomas darbi
ninkams dirbantiems prie aero
dromų, kareivinių, fortifikacijų 
ir kitų panašių kariškų projek
tų statymo.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Rusai vakar pripažino, kad Smolenskas jau yra vokie

čių rankose. (Naciai to miesto paėmimą paskelbs liepos 17 d.)
— Senato lyderiai sutiko priimti Armijos tarnybos prrtę 

simo rezoliucija toj pačioj formoj, kurioj ji praėjo Atstovų Bu
te. Opozicija prisipažįsta, kad jie negali priėmimo sustabdyti.

—. Šiandien gali paaiškėti tas “susitikimos” tarp Pr ziden- 
to Roosevelto ir Churchillio. Devintą valandą ryto (Chcagos 
laiku) per radiją iš Anglijos bus girdima^ Maj. Ckmjent Attlee 
kuris turįs “labai ąvarbų” praneš’mą padaryti. Manoma, jog 
jis kalbės apie “sstiitkiimą”. Patikimi šaltiniai sako, kad tuo 
pačiu laiku iš Baltojo Namo bus paskelbta, kad Prezidentas ir 
Anglijos premjeras tikrai buvo susitįkę.

—t šiandiėn radijo kalbą pasakys ir adm. Darlan iš Vichy. 
Iš jo kalbos tikimasi, paaiškės jo bendradarbiavimo su Hitle
riu planai.

Armijos Tarnybos 
PratęsimoLBilius 
Grįžta į Senatą

WASHINGTON, rugp. 13. — 
Administracijos lyderiai išreiš 
kė viltį, kad senatas priims Ar
mijos tarnybos pratęsimo rezo
liuciją toj formoj, kurioj Atsto
vų Butas ją nubalsavo vėlai an
tradienio vakare.

Butas ją priėmė 203 balsais 
prieš 202 ir jos tekstas mažai 
skiriasi nuo to, kurį Senatas už 
gyrė pereitą savaitę. Jei Sena
tas atsisakys pri uiti Buto tek 
stą, tai abiejų atstovybių komi
sijos turės susirinkti, priimti 
bendrą formą ir paskui patiek
ti abiems butams iš naujo nu
balsuoti.

Atsižvelgiant į tai, kad rezo 
liucija Atstovų Bute praėjo tik 
vieno balso dauguma, adminis
tracijos lyderiai prisibijo, kad 
antrą kartą pastačius basavi 
mui, vėl iški tų ilgi debatai ii 
rezoliucijos, labai svarbios kra
što apsaugai, priėmimas vėl už
sitęstų.

Už rezoliuciją balsavo 182 
demokratai ir 21 republiko- 
nas, o prieš — 133 republiko- 
nai, 65 demokratai, _ trys pro
gresyviai ir vienas Amerikos 
Darbo partijos narys.

Senatas susirinks šiandien.

LONDONAS, rugp. 13. — In
formuoti šaltiniai sako, kad ar
timiausiu laiku gali įvykti at
viras santykių nutraukimas tarp 
Gen. Weygand ir pro-hitleriš- 
kojo Darlano, kuris antradienį 
tapo paskirtas visų Prancūzijos 
karinių pajėgų viršininku.

Čia net gauta žinių, kad prieš 
sugrįžimą Afrikon, kur Wey- 
gando kontrolėje randasi su virš 
pusė milijono pilnai aprūpintų 
ir apginkluotų kareivių, Gen- 
Weygand tapo atleistas nuo iš
tikimybės pasižadėjimo, kur; 
jis buvo davęs Maršalui Petai- 
nui.

Gen. Weygand, sakoma, yra 
griežtai priešingas Darlano nu
sistatymui glaudžiai kooperuoti 
su Hitleriu. .Jis numatąs, kad 
:oks bendradarbiavimas reiškia 
zisišką prancūzų imperijos pa- 
ekimą po nacių jungu.

Sovietai Suteikė 
Amnestiją Lenkų 
Kaliniams Rusijoj

MASKVA, rugp. 13. — So • 
/ietų vyriausybė paskelbė,, kad 
/įsiems lenkų kaliniams Rusi
os kalėjimuose ir koncentraci- 
:os stovyklose suteikta amnes
tija.

Prieš keletą dienų Lenkijos 
/yriausybė Londone ir sovietai 
įasirašė sutartį pagal kurią ru
jai pasižadėjo išlaisvinti lenkus 
careivius, kurie bus apginkluo- 
i ir padės raudonarmiečiams 
<ovoti prieš nacius.

Vokiečiai Užėmę 
Uostus Ras Tik 
Griuvėsius: Rusai

LONDONAS, rugp. 13. — Jei 
/okiečiams pasiseks užimti Ode
sos ir Nikolaevo uostus prie? 
'uodosios juros, tai jie ras tik 
‘smilkstančius sunaikintų dirb 
uvių griuvėsius ir tuščias gat 
zes,” pareiškė sovietų oficiolai 
Londone.

Rusai čia sutinka su anglų 
’.uomone, jog padėtis Ukraino
je yra labai rimta, bet pažy
mi, kad ji nėra beviltiška.

Priešas Neturi 
Pasiekti Indijos, 
Sako Gen. Wavell

BOMBAY, Indija, rugp. 13. 
— Gen. Archibald P. Wavcli 
teseniai perkeltas iš Afrikos 
įasakč pirmą radijo kalbą in- 
Jiečiams, kurioje pareiškė, kad 
“Mes turime dėti visas pastan
gas neleisti priešui prisiartinti 
prie šios šalies.”

Gen. Wavell gyrė indiečius 
už jų narsumą padedant ang
lams šiame kare. Jis sakė, kad 
dabartiniu metu 750,000 indie- 
čių jau stojo kariuorfienėn ir kad 
jų kasdien vis daugiau prisi
rašo.

BERLYNAS, rugp. 13. — 
Nacių karo vadovybė skelbia, 
kad vokiečių lėktuvai paskan
dino tris anglų laivus atakose 
Škotijos pakrantėse.

Gen. Maxine Wegand

Ncbereikalo pasaulio sostinė
se šiandien visų akys nukreip
tos į mažąjį Gen. Weygand ir 
kiekvienas jo pasijudinimas se
kamas su didžiausiu atsidėji
mu.

Naciai “Tiki” Kad 
J. V. Pasigrobs 
Martiniųue Salą
' BERLYNAS, rugp. 13.—Au

torizuoti vokiečių sluogsniai tik
rina, kad'tafn tikros amerikie
čių grupės “‘ilgai žiūrėję su il
gesiu į Martiniųue salą”, panau
dos maršalo Petain kalbą kai
po pasiteisinimą ir tą svarbią 
strateginę salą pasigrobs.

Nacių spauda kelia Petain 
kalbą ir jo pareiškimą, kad 
Prancūzija prisideda prie Hitle
rio steigiamos naujos tvarkos 
Europoje.

Kongresas Pasiims 
Mėnesio Atostogas

WASHINGTON, D. C., rugp. 
13. — Atstovų Buto nariai nu
sprendė paimti mėnesio atosto
gas, nuo rugpjūčio 18 iki rug
sėjo 15. Per tą laikotarp: Bu
tas laikys trumpas sesijas pir
madieniais ir ketvirtadieniais ir 
jose nebus debatų, kalbų ar li- 
ių svarstymo.

Laukiama Prezidento 
Sugrįžtant Iš “Miste
riškos” Kelionės

WASHINGTON, D. C., rugp. 
13. — Aukšti pareigūnai sako, 
kad šiandien ar rytoj iš jurų 
sugrįš Prezidentas Rooseve’tas 
ir tada gal jis pats išaiškins 
tą “misteriją” apie konferenci
ją su Churchilliu Atlanto van
denyne.

Nuo jachtos Potomac, kuria 
Prezidentas išplaukė, negauta 
iokių žinių nuo pereito šešta
dienio. Kai kurie atsakingi as
mens tebėra įsitikinę, kad su
sitikimas su Britanijos prem- 
jieru tikrai įvyko.
r------------------------------------
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Rugpiučio
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dokumentų, svetimų kalbų, ak
lų skyrius, muzikos, dailės ir a- 
matų skyrius, patarimas skaity
tojams, abelną cirkuliacija ię 
matomumo medžiaga (“visliaiKnygininkystes profesija 

Viešas laviniihas.

materialu”) kaip paveikslai ir t. 
f.

Vienas iš įdomiausių knygy
no patarnavimų yra taip vadi
nama “book mobile service”. 
per kurį autobusai nutežą vai- 
kučiaiųs 'knygų į naikintas 
(“blightėd”) yiętas ir į vietas, 
kur kitaip vaikai neturėtų kny
gų skaitymui,

Tad knygininkystes profesi
joje yra daug įvairumo ir daug 
teritorijos. Tai yra viena iš ma
loniausių profesijų, kur galima 
visuomenei širdingai patarnau
ti.

Kolįčienės, gerai žiųomęs pitts- 
burghietįes veikėjos, rašyti sęri- 
ją. straipsnių. Pirmas iš jų pa
sirodė praeitos savaitės laidoj, 
ir antras šiandien. P-ia Količie- 
nė rašo šio skyriaus vedėjai:

f ' ’ ■ « ..........................- ................................ .......

: APYSAKĄ Regina J-te

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę

Apie pradžią rugpiučio mėne
sio Chicagos viešo knygyno ta
ryba skelbia kvotimus nokin
tiems įstoti į knygininkystes 
lavinimo klases.

Į šią klasę, kuri yra naujau
sias knygyno projektas, yra. pri
imama abiejų lyčių kandidatai 
tarp dvidešimt ir trisdešimt me-\ 
tų (kartais vyresni yra priima
mi). Ęgt kvalifikacijos yrą sun
kios, nes aplikantas turi turėti 
universiteto mokslą bei turi bū
ti perskaitęs nemažiau kaip du 
tūkstančius knygų.

Ši klasė nieko nekainuoja ap- 
likantui. Tvarka reikalinga, kad 
aplikacijos turi būti priduotos 
mėnesį prieš kvotimus. Šiemet 
visos aplikacijos buvo priimtos 
ne vėliau kaip liepos 3-čią die
ną, o kvotimai buvo laikomi 
rugpiučio pirmą.

IŠ 1914-18 METU PASAULINIO KARO 
PRISIMINIMU 
Rašo V. j. Količięne.

Lavinimo laikas.
Ši klasę tęsiasi per ašteumis 

mėnesidk {stojimas yra šififlAŠ, 
nes aplikantas turi išduoti kvo
timus žodžiu ir raštiškai. Ne tik 
turi kandidatas suprasti, ką jis 
skaito, bet turi pajėgti skaito
mą dalyką kitiems paaiškinti.

Bet išlaikęs sėkmingai kvoti
mus, kandidatas gali jaustis lai
mingas, nes pabaigęs klasę, už 
kurią jam nereikėjo mokėti, 
jam yra užtikrinta darbo vieta, 
nors kartais reikia trumpiau ay 
ilgiau laukti.

Baigę kursą ir išdavę kitus 
kvotimus (“civil service exami- 
nation for senior library assist- 
ant”), kandidatai gali būti iš
rinkti į vietą, kur atlyginimas 
yra $1,320 per metus.

Darbo tvarka.

Viduryj taęp Šventežerio ię 
Slabados bažnytkaimių, tarp 
Metelių ir Leipalingio mieste
lių, nedideliam, bet romantiš
kai gražiam, upių, ežerų ir miš
kų apsuptam slėnyj, randasi 
vienas iš Dzūkijos istorinių 
miestelių SEIRIJAI.

Seirijų miestelis pagarsėjęs 
visoj Dzūkijoj tuo, kad Seirijų 
dvaras, kuris buvo prie pat mie
stelio, priklausė Radzvilams. O 
Seirijų miestelis buvo įkurtas 
Radzvilų. Dar ir šiandien yra 
židoma, kad vidury miestelio 
stovinti L.R.K. bažnyčia yra 
Radzvilų palikimas. Ir tai tię 
patys Radzvilai, kurie giminia
vosi su didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu Vytautu.
* Tam mažam, bet pasakiška^ 
gražiam ir ramiam miestelyj 
Vokiečių gatvėj, ant pat kalne
lio, gėlių darželio apsuptame 
keturių kambarių namelyj, ku
rį nedidelis kiemelis skyrė nuo 
kiekvienų akių ir sielos vilio
jančių sodelio ir daržo, links
mai ir laimingai gyveno Juozap 
ir Ona Antanaičiai, auklėdami! 
dvi 5—6 metų dukreles ir kelią 
mėnesių sūnelį.

1914 metų vasaros pabaigoj, 
kuomet gėlės žydėjo, vaisiai ir 
uogos noko, javai vieni buvO 
jau suvalyti, o kiti valomi ar
ba, vienu žodžiu sakant, kuo
met visi ramiosios Dzūkijos gy
ventojai bendrai džiaugėsi iy 
gėrėjosi vasaros derliumi, sku-

baisenybių pasislėpti. 0 gana 
daugėliš bandė bėgti į Rusijos 
gilumą, kad savo ir šeimynų gy
vybes išgelbėjus nuo tos - bai
sios pražūties.

Lig tol ramiai, laimingai ir 
linksmai gyvenę Antanaičių šei
ma tos amžinai pražūtingos pa
dėties irgi negalėjo išvengti. Ap
linkui baisių mūšių, debesims 
besiaučiant, anuotų, kulkosvai
džių ir šautuvų perkūnijai be- 
griaudžiant ir Antanaičiai kar
tu su savo nelaimės bendrais 
pradėjo ruoštis į tą nežinomą ir 
baisią kelionę, — bėgli į Rusi
jos gilumą.

Antanaitis aĮpie 30—-35, metų 
amžiaus, didelio <ar stipraus u- 
gio, geros sveikatos; šėiininin- 
kaš, pasikinkęs nedideliam ve
žimėly vieną arklį, pradėjo rū
pestingai galvoti, ką su savim 
pasiimti, ką palikti. Juk kiek
vienas daiktelis, kiekvienas 
mažmožis lygiai reikalingas ir 
lygiai vertingas. Viską lygiai 
gaila palikti, viską norėtųsi pa
siimti. Bet susikrovus kiek mai
sto, drabužių ir. kitokių būti
niausių reikmenų, vežimėlis jau 
buvo kupinai prikrautas.

Jaunos, dailios ir tvirtos An
tanaitienės graudus isteriškas 
verksmas — šauksmas veržėsi 
per atidarus kambarių langus. 
Antanaitienei su kiekvienu 
kambariu ir kambariuose esan
čiais gyvenimui reikmenimis 
buvo gaila ir sifnku skirtis. Al-

V. J. Količicnė.
I • 1 '

Šis Moterų Skyrius džiaugia
si gavęs pažadą iŠ ponios V. J,.

n}usi, bet Europoje buvusi pra
eito pasaulinio karo metu, su 
šio, rašinio pradžia bandysiu 
laiks nuo laiko parašyti apie 
tikrus įvykius,, kurie palietė 
praeito karo laikais Lietuvą ir 
Lietuvos gyventojus ..

Nfums malonti skaityti p-ią 
Kolięienę musų brangiųjų ben- 
dradąrbįų skaičiuje. Kadangi ji 
yra sumani ir energinga dar
buotoją Pittsburgh’o visuome
ninėj veikloj? ir per eilę metų 
pąsizyinėjusi savo dąrbąis mu
sų senajame SLą, (dabar ji yra 
Apšvietus komjsijos narė) tad, 
bę abejo, ji turi įdomių ir nau
dingų minčių iReikšti musų 
Skyriaus naudai. Lauksime.

BAUSME MANO SUN UI

Gavęs knygiaus darbą, kan
didatas randa malonų darbą, 
sueina su visokiais įdomiais 
skaitytojais ir darbo sąlygos y- 
ra patrauklios.

Knygininkę gauna tris savai
tes apmokamų atostogų ir už 
dvidešimt aštuonias dienas yra 
užmokama laiko l:gos. Knygi
ninke gali sau pasiskirti vieną 
iš dviejų pensijos planų — di
džiausia suma užtikrina $150 į 
mėnesį (mokytojos gauna tik 
$80.00). Mat, miesto knyginin- 
kės ir knygininkai gali pasi
rinkti sau pensiją po “city mu- 
nicipal employes’ pension” arba 
po “civil service”.

Knygininkų darbas susideda 
iš skaitymo knygų, išaiškinimo 
kitiems, kas yra knygose arba 
patariant, kur tam tikras kny
gas rasti. Kas myli skaityti, tai 
tam knygininko profesija yra 
labai tinkama.

Knygyno patarnavimas.
Per pastaruosius kelis metus 

viešo knygyno patarnavimas ijs- 
sipįętojo. į įvairias. šakas, sutei
kiant daug progų knygininkams 
specializuotis savo profesijoje. 
Dabar knygyno departamentai 
susidaro iš vaikų skyriaus, nu
rodymų (“referencę”), jaunų, 
suaugusiųjų, valstybinio ir val
džios (civics and governinent),

bedami ir rūpindamiesi jo sūdo- 
t 

rojiniu, kad tuo sau, savo šei
mynoms ir gyvulėliams užtik
rinus ateinančią žiemą.

Tai tuo pačiu triūso metu, 
vakarų pusėj, buvęs skaisčiai 
mėlynas giedras dangus pradė
jo niauktis baisiais, pirmiau ne
matytais tamsiais debesimis su 
griausmingomis perkūnijomis, 
nuo kurių drebėjo, nę tiktaj 
Dzūkijos derlingoji žemelė, bet 
nesuprantamu .išgąsčiu ir baip 
me drebėjo kiekviena gyvybė ir 
pastatai. Nes tie tamsus debe
siai ir baisios perkūnijos, tai ne
buvo musų motinos gamtos pa
sikartojimai. Tai buvo pasaulio 
naikintojų ir amžinųjų Lietuį- 
vos priešų kruv.nosios puotos 
(pasaulinio karo) pradžia.

• Ramus ir pavyzdingi Dzūki
jos gyventojai tękių baisenybių 
netiktai kad, nęmątę, bet nie
kuomet ne negirdėję, tiek susi
jaudino, ir išsigando, kad nei 
patys negalėjo, supranti, nęi ki
tų patarimo gauti, ką ir kaip 
daryti, žmonės pasidarė lyg pa
mišę. Baisios išgąsties apimli 
nežinojo, kur nę kaip išsigelbė
jimo ieškųti. Vieni savų šeimy
nas, gyvulėlius vesdamįesį ir ką 
galėdami nešdamiesi bėgo į 
miškus slėptis. Kiti laukuose į- 
sitaisė slėptuves, arba pc? na
mais skiepuose bandė nuo tų

sjsveikinant viską aplaistė grau
džiomis ašaromis, sunkiais ir 
gailestingais atodūsiais .. .

Išėjusi į kiemą prie gėlių dar
želio isteriškai besisielodama al
po...

Atsipeikėjusi, bežengdama ir 
bežiūrėdama į sodely nokstan
čius ir prinokusius vaisius ir 
Uogas, vėl pradėjo nesavo bal
su šanjdi, plaukus nuo galvos 

'rauti, rodos, nė skausriio ne- 
jaūsdaftia, savo likimą keikti... 

! Sodely p'rie kiekvieno krūmo 
ir medelio rankas ištiesusi alp- 
dafha maldavo pasigailėjimo, 
kad gelbėtų ją nuo to negailes
tingo ir žiauraus likimo...

Bet lyg pasityčiodami krūmai 
ir medžiai su prinokusiais ir 
nokstančiais vaisiais sveriančio
mis šakomis nematė savo rū
pesti ilgosios šeimininkės aša- 
įų... Negirdėjo jos graudaus 
balso! Ne nėjautė jęš Širdies 
skausmo...

Saulei besileidžiant, Antanai
čių gyvenimėly jau viešpatavo 
mirtina tyla?.'.. Tiktai vežimėlio' 
ratų nenohhialiis girgždėjimas 
ir Antanaičių alpsfantys balsai 
paliko kaimynų akyse ir ausy-

Šiandien, lygiai 6 vai. ryto, 
jis išvyko karo slovyklon, dvie
jų savaičių laikotarpiui,

' Jis vos lik sėptynioliką metų 
baigęs, bet jeigu ne tėvų prieš- 
ginumas — jis butų kareiviu 
besąs.

Dalinai jis juo yra ir dabar, 
— dėvi karišką uniformą, eina 
pratimams; skirtumas tik tas, 
kad vietoj šautįfyd —' apsišar
vavęs li'im i t u. Jis Įirikla ūso ka- 
riškanj • jrim itįįffikų benūį.

Niekuomet/ ikf šiol jis nebu
vo kreipęs tiek (dėmesio į savo 
drabužius ar saįvo paties užsi
laikymą, kiek efebėr jis gerbia 
karišką uniformą.

Dažnai reik^^ų priminti a- 
pic nusivalymą balų/ bet kariš
kus batus jis šveičia kasdien, 
nors ne kasdien-nešioja. Tą pat 
da'Fo ir su trimitu ir, Die^e 
gink, nieks heprisilieskit prie, 
trimito, kuomet; jis paruoštas 
pratimui, nes pirštų ženklai ant 
jo gali likti! O 'prieš kiekvieną 
pratimą būna liĮimitų patikrini
mas.

Nenustebau dėl to ir žvilgte
rėjus į reikmenų sąrašą, besi
ruošiant jam į stovyklą, kada 
iš poros dešimčių išvardintų 
daiktų pirmieji du buvo: bres-

so ir batams jųodylas. Besiruoš
damas jis man vis pasakojo, 
kaip jų benas didelis ir kaip 
gražiai atrodo, o dar gražiau 
groja. “Kad tik jus galėtute pa
matyti! — kartojo jis vis.

“Gerai, sųnau, — pasakiau aš 
— mes visi sekmadienio rytą 
tave palydėsim iki kareivinių ir 
iki prieplaukos ir pamatysim”.

Jis nudžiugo’ '■
Šeštadienį jis turėjo eiti savų 

draugo gimtadienio*'vaišėsna ir 
po to teatran;

“Nebūk vėlai, sunau, nes tū

Ėraėjųs, t-rims ipetams, pąr^ 
grįžo Antanaičiai...

Iš buvusių jaunų, tvirtų ir

sveikų žmonių, paliko lyg mir
ties šešėliai...

Jauniausias sūnelis, negalėda
mas tokio sunkaus gyvenimo 
pergyventi, ulinis apleidęs 
greitai mirė... į';

? . Vi .Iš buvusių riebių, skaisčiai 
raudonų mergaičių paliko lik
tai kaulelius laikanti oda su 
silpnomis gyvybėmis...

Sustoję ant griuvėsių ir pele
nų krūvos, vietoje buvusio jų 
namelio, visi skaudžiomis širdi
mis, gailestingohiis akimis ir 
nuo pergyventų -sunkumų išba
lusiais veidais zitirėjo į išduo- 
betą nuo šovinių kiemelį...

Išlaužytus, nudžiuvusiomijs 
šakomis sodely kalimus ir me
delius...

Ir į d.uobplą, piktžolėmis pri-

Bef ne vienas Rodžio negalė
jo ištarti. Nes nuo per didelio 
širdies skausmo visų lupos bu
vo lyg surakintos...

, Nieks neverkė^ nęs nuo sun
kių ir skaudžių* pergyvenimų 
visų akyse ąšarbš buvo išdžiu- 
vęT . t L) N0 viėiia'S nuo galvos plaukų 
ųęręvė, nes k migi, visų buvo 
bęjėgiąi

Atrodė lyg tai butų, iš grabu 
pakilusi šeima...

To jis nesigynė nė pats, sa
kydamas, kad tarnyboje jam a- 
kys į viską plačiau atsivėrė ...

Valė pakartojo tą pačią prie
žastį, ką ir Katriutei sakė, ir 
atsiprašiusi pasisakė, jog ir jai 
labai gaila, kad negalėjo atvyk
ti.

Visą pasikalbėjimą Valė ne
rodė Domui nei didelio džiaugs
mo, nei pasiilgimo dėl to atvy
kimo. Ji buvo jam daugiau sve
tima, negu visada. Kalba nesiri
šo, ji dažnai stigdavo žodžių, 
vis stengdavosi jo temą nu
traukti į juokų pašnekesį.

Atrodė Domui, kad Valės sie
loje įvyko permaina ir jis, pa.- 
ėmęs ją už rankų, įsmeigė akis 
į jos liūdną veidą ir paklausė: 
“Vale, sakyk ar aš klystu 
ąš tavęs, nebesuprantu. Tu 
nebe ta atrodai, kaip, aš 
palikau? Aš maniau, kad

li a-

viduryj 
išvaižr 
kariš-

dranga 
buvo iš 

jo

su- 
ta-

to, tai turi išmiegoti”.
“Gerai, mama, aš busiu 

mie anksti.”
Atėjo devinta, dešimta ir vie

nuolikta valanda, o jo namuos 
nėra. Skambinu į vaišių, vietą; 
pasako, kad. prieš valandą išvy
ko pas kokį tai draugą. Staiga 
man pasidarė labai nesmagu. 
Viduje kažkas man kalbėjo: 
“Jis neišlaikė duoto žodžio, rei
kia jį nubausti.”

Tuojau švystelėję kita min
tis,’ jog didžiausia bausmė jam 
bus, jeigu mes jo nepalydešini. 
Su čia mintim nuėjau gulti.

Bertainis iki dvyliktos, jis 
grįžo,. Atsikėliau ir atėjau jį 
pamatyti. Jis stovėjo 
kambario, nusikaltusią 
da, rankose laikydamas 
kus getrus.

“Aš nuvykau pas 
gauti, getrus, nes jis
manęs pa.ęnięs ir neradau 
namie, tai turėjau laukti”, 
nusiminęs pasakojo jis.

“Dėl to, kad tu mus taip 
vylei šį kartą, mes nutarėm
vęs rytoj nelydėti, turėsi pats 
vienas gątvekariu nuvažiuoti.” 
— pasakiau.

“Jeigu ir nepalydėsi t, aš vis
tiek gailiuosi ir atsiprašau”, ap
sikabindamas ir bučiuodamas 
manę, jis tarė.

Sekųiadieųio, rytą jis nęžadiL 
atsikėlė ir atėjo virtu

vėn, kur jau buvau pagaminusi 
pusryčius. Kuomet jau buvo, 
gą.tavas išeiti, visus mus pabu
čiavo, sakydamas: “Sudie, ma- 
ma; sudie, sesute; sudie, tėti; 
aš busiu geresnis, kada sugrį
siu... Aš parašysiu, jums irgi, — 
bėgdamas trepais vis dar kalbe- 
jo- ... i

Aš palydėjau jį iki vartų, jip 
dar kartą mane pabučiavo ir 
nuskubėjo. Palydėjau jį akimis. 

,įki gatvės kanjipo. -Grįždama į, 
ųttU, pažvelgiau į rausvus, dan
gaus skliautus prieš saulėtekį, 
ir gėlyną, kurs tysojo margu

ar 
man 
tave 
mu- 
dar

tampriau mus riš, bet neatrodo. 
Aš bijau, kad čia, šiame mies
telyje, tavęs kas nors neatimtų 
iš manęs! ...”

Valė, lyg iš sapnų pabudusi, 
paskubomis nutraukė Domo 
kalbą sakydama: “Veik atspė
jai, Domai.. . štai ir šiandien, 
lygiai aštuoniomis, turiu pasi
matymą su intęųdantųręje tar- 
naująnčiiLraštininkųt”. - v

Tai ji pasakė fyčip/vykd£iar 
ant greitųjų sugalvojusi, kad 
lik Domas pasijustų suviltu.

“Vale, ką tu darai? Tu man 
buvai už viską brangiausia pa
saulyje, drįsti žaisti mano jau
smais. Sakyk, ar tam aš tave

galiau, jog aš dar niekam ne
pasižadėjau, manęs dar niekas 
neužkariavo. Gal ir tau sugrį
žus aš tebebusiu laisva. Gal be 
reikalų tu taip susijaudinai?”

“O kad taip butų”, prislėgtai 
tarė Domas. “Bet... ne, man 
galvoje klajoja abejingos min
tys, tavo permaina man kužda 

f ką tai kitą.”
' Jis staiga atsiminęs pažvelgė 
'į laikrodėlį, jam nebedaug be
liko laiko iki traukinio ir jis 
atsistojo, švelniai paėmė Valos 
ranką, tyliai prispaudė prie lu
pų ir neatleido jos, kol Valė 

, pajuto, kad jos ranką suvilgė 
.Domo ašaros...
, Tai nugalėjo ją ir ji žaibo 
greitumu. apkabino Dpmą. Ji 
taip dabar norėjo pasakyti Do
mui visą tiesą, išduoti pasikal
bėjimą su jo broliu, bet gerk
lėje pajuto kartumą ir, užuot 
ką nors sakiusi, pravirko pati...

Skirtingo likimo dvi nekaltos 
esybės, skirtingų luomų skiria
mos, momentą stovėjo gilios < 
tylos prieglobstyje, viens kitam 
nieko netardami.

Paskui, dar kartą pažvelgė 
Domas į Valės ašarotas akis ir 
tarė: “Man jau laikas suteikti 
tau' ramybę, pasitraukiant tavo 
busimai la.iųiei iš kelio...”

^tsįsveikino ir pamažu, re
tais gjngsijį|ais, nuslinko

pasityčiotum iš manęs? Už ką 
tu žudai manė? Juk tu žadėjai 
manęs laukti; tu šventai nuda- 
vei mane mylinti! O, ęlabąr . . . 
dabar, kuomet tu sutikai mies
čionį, daugiau negu aš mokąn-

drąrsiai mokantį veidmainiauti 
ir lengvai viliojantį savo mies
čioniška išvaizda doras ir kuk
lias mergaites, tai tu ryžtiesi iš
mainyti tau ištikimą Domą ant 
pigaus miestiečio ... O kaip vy
kusiai tu mane apgaudinėjai... 
Sakyk, kam tu pažeidei mano 
lakios jaunystės tyras svajones, 
kam su vylei tu mane?”

Valė jautė sąžinės graužimą, 
bet stengėsi kęsti ir netrukdė 
Domui lieti savo sielos skaus
mus, pakol jis baigė . . . “Užr 
teks raudoti, vistiek tu nesu
prasi ir neįvertinsi, ką kenčia 
mano siela!”

Valė pajuto, kad Domas ti
ki jos “klasta”; stengėsi pakeis
ti savo balsą švelnesniu ir, lyg

Domia, nesisielok ir nekaltink

taip sutvarkė, kad aš negaliu 
'būti tavo...”

Jos krūtinė tankiai kilnojosi, 
ten plakė širdis tik jam vienarti 
ir. ji susigraudinusi tęsė: “pa,-

Valė susvyravo, norėjo bėg
ti paskui jį, bet prisiminusį sa- 
...........i.i:

•ko. vietoje.
Jeigu kada nors Valę verkė, 

lai niekad taip, kaip verkė šį 
kurtą, išlydėjusi akimis Domą, 
galinjas daiktas, kad visam...

Jai buvo gėda, kad ji melavo 
save privertusi, ir gaila Domo, 
kurį ji stųmė nuo savęs, tik 
tam, kad ji neturtinga, kad ji, 
jo namiškių nųoiųope, netinka 
ūkininko gyvenimui, Tik tam, 
kad patenkinti jų visų meilės 
nesuprantančių, ilgesio ir skau
smo neįvertinančių gobšius tro
škimus ir norus.

(Bus daugiau)

Saulė yra musų sveikatai la
bai reikalinga. Bet reikia sau
gotis, kad nesideginti per ilgai.

Kada degiuiesi per ilgą laiką, 
saulės spinduliai ištraukia visą 
natūralų aliejų i£ odos ir plau
kų.yTada veido oda palieka iš- 
džiovnita ir su raukšlėmis ir 
plaukai sausi ir šiukštus.

Todėl patariamą visuomet 
pirmiauxnci einate imti saulės 

>oUifis, odą gerai ištrinti su 
‘kremu ar tam (ikru aliejum ir 
plaukus ištepti alyva ar poma
da..

Tuomet saulės spinduliai ne
pajėgs, tiek išdžiovinti, jūsų vei
do odą, kuri pasiliks minkšta ir 

raukšlių, ir plaukai bus švel
nus ir žvilgantys. —ONA

ĖEMkrrfe tūosr kurie 
GARSINASI

kilimų prięš mano akis, bet šir
dyj buvę tuščia ir nyku.

. Bąųscjąma sūnų, aš nemažiau
'nubaudžiau saye, ųęs. žinojau,
‘bąip, jam lių.dųa, ir skaudų.

'faip tai tėvai mėgipa dailin
ti naują žmogystą gyvenimui, 
bet ar 1/ųs tinįąrųai suprasta 
b&ųda, ąr tėvų pastangoj atneš 
reikiamų vaisių — tas visuo
met lieka klausimu. , , ,

—Motina “NAUJIENOSE
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££5.©W (Quaker k,te .
DISTILIUOTĄ Iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ GYVULIAI SĄMONINGI IR PROTINGIc

JŪSŲ MĖGIAMOJ 
PAKELIŲ KRAUTUVĖJ

Vaišės laukia jus, kai ragau
site OLD QUAKER 

SpeciaĮ Reserve!

HUISIT BOttION muon . M MOOF . TUK wui«rrv .e , „is WHISKEY IS 4 YEARS OLD • THE OLD OUAKEJt CO., UWRENCEBURG, INK

distiliuotas is Arnerikos geriausių 
grudų, skaitomų tikrai DE---------- .
viršūnių t”

liudija 1

Garsus 
pertaS---oi Narys. -

Iii AA

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

XTyT^ Te,efonas PORTSMOUTH 9022 
WES1 VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausit] mainų, daug $Q OK 
dulkių išimta.............................

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

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

Daug kas turi klaidingas pa
žiūras į gyvulius. Manoma, kad 
tik žmogus protauja, vadinas 
yra protingas. Gyvulys, kaip 
nekalbantis gyvūnas, yra be
protis ar silpnaprotis, be jo
kio supratimo, atminties. Tam 
daug kas linkę ir pasakymus 
vartoti: durnas, kaip gyvulys, 
biauresnis už gyvulį,* kvailas, 
kaip asilas ir t. t. Nedorą žmo
gų, jo elgesį lyginame su gy
vuliu. J,ei mes pažiūrėsime į 
gyvenimą, savo nuomonę turė
sime pakeisti ir pripažinsime, 
kad musų pasakymai dažniau
siai neteisingi.

čia mes patiekiame eilę gy
venimo pavyzdžių, iš ko ger
biamieji musų laikraščio skai
tytojai galės pasidaryti išva
das..

Esame girdėję apie Italijoj 
esantį didelį ugniakalnį Vezu
vijų. Kai jis veikia, verčiasi la
va, kuri greitai aplieja visas 
apylinkes. Nespėja, tada pabėg
ai ir gyventojai. Dabar yra at
kasami prieš daugelį metų bu
vę užversti namai. Vienoj vie
toj rado didelio Ginies griau
čius užgulusius 10—12 metų 
vaiko kaulus. Griaučių būklė ro
do, kad šuo gelbėjo vaiką nuo 
nelaimės ir pats kartu žuvo.

Ant griaučių rastas metalinis 
kaklaraištis, kuriame pažymėta, 
kad tas šuo tris kartus išgel-

Bet tie gyvuliai, kurie niekie
no nemaitinami ir kur viena pa
telė negali vaikų išmaitinti, 
pav., pas paukščius, ten patinas 
turi maitinti patelę sėdinčią ant 
kiaušinių arba ją pavaduoti. 
Ten aiškus pasiskirstymas po
romis, šeimomis. Susiporavę 
paukščiai lieka vienas antram 
ištikimi. Patinas niekuomet nei
na pas kitas pateles ir pate
lės neprisileidžia kitų patinų. 
Vienas vokiečių profesorius pa
sakoja, kad jo ūkyje buvo trys 
gulbes: patinas ir dvi patelės. 
Jie gyveno santaikoj kol atėjo 
laikas ruoštis perėti. Tada pa
tinas pasirinko vieną patelę ir 
tik su ja gyveno. Antros nepri 
sileido artyn; ją vydavo nuo sa
vęs. Išperėjus vaikus, vėl vi
si trys gyveno santaikoje.

Tigrai, meškos, liūtai ir ki
ti gyvuliai gyvena poromis vi
są savo amžių. Arba paukščiai, 
pav. papūgos. Papūgos ne tik 
laiko griežtą vienas kitam iš
tikimybę ir nesiskiria iki mir
ties, be-t dar ligoj ar vienam pa
senus, maitina ir rūpinasi juo. 
Vienai papūgai iš poros nuny- 
kus, antroji neilgai gyvena.

Sakome, meluoja, kaip šuo. 
Netiesa. Nei šuo nei kitas gy
vulys nemeluoja. Gyvuliai rodo 
tai, ką. jie jaučia ir mano. Me

lavimas yra bloga žmonių sa
vybė.

Apsirijimas ir girtavimas gy
vuliams nežinomas. Gyvuliai 
vengia sVaigalų.

Gyvuliai gali būti pavyzdžiu 
žmonėms savo darbštumu, pav., 
skruzdės, bitės ir kiti gyvuliai. 
Bendram labui dirbant, matome 
puikiausią sutarimą gyvulių tar
pe.

Tiesa, yra visokių atsitikimų 
ir gyvulių tarpe: laukiniai gy
vuliai drasko vieni kitus, kiau
lės suėda savd vaikus ir t. t. 
Zoologai aiškina, kad kiaulė 
ėdanti tuos savo vaikus, kurie 
būna paliesti žmogaus arba ku
rių balsą ji randa netinkamu. 
Laukiniai gyvuliai pameta ar
ba užmuša savo vaikus, kuriuos 
užuodžia, kad jie . paliesti žmo
gaus rankos. Žmogų skaito sa
vo priešu. Pajutę, kad jų vai
kai dvokia priešu — žudo.

Daug gražių pavyzdžių gali
me matyti visų gyvulių gyve
nime. Visai neteisingai daro
me, kai nedorus žmones lygina
me su gyvuliais. Gyvuliai jokių 
nedorybių nedaro ir jų nežino. 
Visokios nedorybės — tik žmo
nių savybes.

Abi Skiriasi — Ir 
Motina Ir Duktė

Neseniai divorsą užvedė tur
tinga chicagietė Mrs. Thomas 
M. Howell.

Panašią bylą vakar užvedė 
Mrs. Helen Barnes Pennington, 
2708 Lakeview avenue.

Antroji moteriškė yra pirmo
sios duktė.

ĮVAIIUOSŽIMOS
Naciai Sakosi 
Numušę 41 Angly 
Lėktuvą

BERLYNAS, rugp. 12.—Na- 
cių DNB agentūra paskelbė, kad 
šiandien vokiečiai numušė 41 
anglų lėktuvą.

(Vokiečiai nepažymėjo kur 
lėktuvai numušti. Veikiausiai 
virš Vokietijos, nes Londonas 
paskelbė, jog vakar dieną dau
giau anglų orlaivių bombarda
vo Vokietiją negu kada nors 
anksčiau šiame kare.)

DĖS MOINES, la., rugp. 12. 
— Milo J. Warner, nacionalinis 
Amerikos Legiono komanderis. 
išsireiškė pritariąs tam, kad 
drafto kariai butų laikomi ar
mijos tarnyboje ilgesnį laiką 
“per nepaprastos padėties perio
dą”. Jis pasiuntė Kongresui te 
legramą, kurioje nurodė, jog 
Amerikos Legionas pritaria tar
nybos prailginimo projektui.

Numato Prekybos 
Santykių Galą 
Su Japonija

WASHINGTON, D. C., rugp. 
12. — Senatorius George pa
reiškė numatąs, jog Jungtines 
Valstybės nutrauks visus pre
kybos santykius su Japonija.

LONDONAS, rugp. 12. — Au
torizuoti sluogsniai pareiškė, 
kad “Jei Japonija nori karo Pa- 
cifike, tai bus karas, o jei nori 
taikos, tai bus taika.”

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St. VICtory 4995
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 atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus nagai musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, s?/.

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

......——<
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 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą šiame biz
nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
nimą. (
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JAU LAIKAS MOKĖTI ANTRA 
DALĮ 1940 REAL ESTATE 

TAKSŲ.
JUOS GALITE SUMOKĖTI 

KOLEKTORIAUS RAŠTINĖJE, 
CICERO MIESTO RŪMUOSE, 

IKI RUGPIUCIO 25, 1941.

JERRY J. VITERNA
TOWN COLLECTOR 

CICERO, ILL.

COPR. NCEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROSS STITCH SAMPLER PĄTTERN ' 2925
No. 2643—Megzta staltiesė

■MID PLiftSUftES ftND fALAIES 
THOUGH UE MftV

BE IT EVEft 50INMBIE, 
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I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2643 |
| 1739 So. Halsted S L. Chic*<o UI |
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' Vardan ir pavardė................ -  ............................. -.........  —■ |
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Miestas ir valstija.------ ----------------------------------------- ---- --------------------------—J
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bėjo savo šeimininką nuo mir
ties: vieną kartą ištraukė skę
stantį iš upes, antrą kartą ap-> 
gynė nuo plėšiko ir trečią, kar- 
;ą pasmaugė vilką, kuris buvo 
užpuolęs jo šeimininką. Pasku- 
inį kartą šuo galėjo nuo no- 
aimės pabėgti, bet jis gelbėjo 
savo šeimininko sūnų ir pats žu
vo. , r ,

Švedijoj buvo. ...toks - atsitiki
mas. Vienas ūkininkas pagavo 
apės vaiką ir pririšo jį gran- 
linėie prie namo sienos. Lapė, 
ikininkui keršydama, atbėgi? 
iakt*, įlindo tvartan, išpiovė vi
jas vištas ir nuėjusi prie pri- 
išto savo vaiko atsitūpė ir tu- 
ėjo, nors aplinkui vaikščioju 

Įmonės. Kada ją norėjo sugau
ti, nepasidavė, o gynės save ir 
,-a.ką iki ją žmonės užmušė.

Olandijoj vienas eigulis grį
žęs iš medžioklės, troboj pa
iko kelis nušautus zuikius ii 
paukščius. Kartu troboj paliko 
ir savo medžioklės šunį. Užda
ręs duris, išėjo miestan. Kely 
atsitiko nelaimė. Buvo nuvež
tas ligoninėn. Grįžęs po keliu 
dienų, nustebo. Asloje greta nu
jautų zuikių ir paukščių gulė
jo negyvas jo šuo. Jis išbadė- 
ęs padvėsė, bet zuikių nepa

metė. Tokių atsitikimų būva 
daug.

nmijo’, kur yra daug liūtų 
r tigrų, žmones n. drįsta paini- 
.i jų vaiki’, nes paskui seniai

puola žmones ir gyvu 
liūs.

Gyvuliai gali buti pavyzdžiu 
.r kaip tėvai. Nesenai Vokieti-
joj vienas ūkininkas buvo iš
vykęs toli iš namų. Kartu iš
sivežė savo kalę. Svečiuos ji ap- 
sivaikavo. Šeimininkas kalę pa
liko ir žadėjo, kitą kartą sugrį
žęs paimti. Kalė pastebėjusi, 
xad šeimininko nėra, liko pas 
svetimus. Naktį visus 'vaikus 
parsinešė pas šeimininką. Bet 
kartu visų vaikų negalėjo neš
ti, tai nešė po vieną. Kelis kar
tus bėgiodama subėgiojo apie 
200 kilometrų. Kiekvieną kartą 
sušilusi turėjo perplaukti per 
dvi upes. Po kėlių dienų ji nu
sibaigė.

Gyvuliai gali buti dorumo ir 
ištikimumo pavyzdžiu. Neteisin
gai sakoma — “pasileidęs, kaip 
gyvulys”. — Daugumas gyvu
lių — poligamai: t. y. patinas 
gyvena su daug patelių. Patelė 
čia viena išmaitina vaikus, arba 
juos maitina šeimininkas.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALĖ AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti— (v
A! Tokia tai iškaba! Jie ką tai naujo pridėjo,

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

LATAkM

(Ištariama La-ta-ky’-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas tapo pridėtas prie Old 
Gold. Jo delikatni lapai sutei
kia naują skonį ir kvapumą 
šiai tai mėgiamai jų sudėčiai.

Tas pat pažįstamas pakelis —- bet NAUJI 
Old Goldsl

P. Lorillard Company, įsteigta 1760 — puikaus ta
bako sutaisytojo nuo George Washington*o laiky.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALŪĖP
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stcgam Medžiaga. Mes Finan- 
suejam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17" TIK 
Red Jacketed Boile
ri s, su 470 kvad
ratinių pCdų karšto 
vandens radljacija, 

automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi fitlngal, užda
rai Ir ėudos pilnam 
apšildymo (rengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boileriu dalys, grotai visų 16- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS

ligi 1 P. M.
| UŽMIESČIO ORDERIAI | 
Į_______ GREIT_ IŠPILDOMI __  •
a n»ka1<Mavimal norią! telkiami veltui

5292

C. MILLER coVpTny
'1 247 W. LAKE —MONroc 3387

• '1

PETER BARSKIS, JR
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ.

MANOR FURNITURE MART, Ine.
3108 WEST 63rd STREET <tarpe troy m albanyi Phone PROSPECT 5757-5758
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Piriei dietų 
Trims mėnesiams  2.00 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrove, 17.39 £>• Halsted Š

Vichy kapituliaciją
Maršalas Philippe Henri Petain pasisakė viešai už 

pilną Franeuzijos “bendradarbiavimą” su hitleriška Vo
kietiją ir 'kartu paskelbė kovą tiems, kurie šitai išdavi
kiškai jo politikai priešinsis. Vyriausias jo padėjėjas, ad
mirolas J<ean Dariau, kuris jau ligi šiol turėjo kelių mi- 
nieterių portfelius, tapo paskirtas dar ir krašto apsaugos 
ministteriu, taip kad jisai dabar turės savo rankose be
veik .diktatorišką galią ir galės griežtomis priemonėmis, 
vykdyti fašistišką politiką krašto viduje ir santykiuose 
su Vokietija.

Francuzija galutinai nukrypo į fašizmą. Tiesą pasa
kius, ji tenai buvo nukrypusi seniai — dar pernai me
tais, pralaimėjusi karą su naciais, ji panaikino parla
mentinę valdžios sistemą ir atidavė valstybės vadeles į 
atžagareivių generolų klikos rankas. Nuo to laiko Fran
cuzija visą laiką tarnavo Hitleriui. Bet Petainas ir jo 
padėjėjai iki šiol nenorėdavo atvirai prie to prisipažinti. 
Per savo agentus Washingtone jie stengdavosi įtikinti 
Amerikos valdžią, kad jie simpatizuoja demokratijoms, 
tik nedrįsta viešai savo simpatijų parodyti.

Amerikos valdžia tais Hitlerio pastumdėliais tikėjo 
ir laukė, kad vieną gražią dieną jie atsisuks prieš Ber
lyną. Bet Vichy kapituliantai, galų gale, nusiėmė mas- 
kas. Dabar jau jie nebesislepia, kad jie geidžia pralaimė
jimo Anglijai. ’ į

Petainas ir Darlanas gali padaryti daug žalos Hit- 
lerio priešams. Jeigu jie paves į nacių kontrolę Francu-'; 
zijos kolonijas Afrikoje, tai britams bus sunku apgintu 
Suezo kanalą ir E^yptą. O jeigu naciai gautų .dar ir 
Francuzijbs uostus dr karo laivus, kurie nėra sunaikinti, 
tai britų laivynas butų priverstas pasitraukti iš Vidur-; 
žemio juros.

Padėtis gali pasidaryti labai pavojinga britų impe-Į 
rijai. Kai kurie žmonės dar turi viltį, kad gen. Maximei 
Weygand, kurį Petainas paskyrė Afrikos kolonijų virži-i 
ninku, pakels maištą prieš Vidhy. Bet -tai, tur būt, ynai 
tuščia svajonė. Tas generolas yra toks pat fašistas, kaip' 
Petainas ir Darlanas — kitaip juk senis maršalas nebūtų- 
jo skyręs savo įgaliotiniu.

Ar rusai sudarys nauji frontą?

mA^jVAWA
)— l ■ ..........-............................ Ii ...............................Hi' ' .. ................................i.-

Apie lindęergh’ą ir
WHEELER’Į

<
Pastaruoju laiku spaudoje' 

pasirodė keletas įdomių straip
snių apie lakūną Liudbergh’ą ir 
senatorių Wheeler’į, kurie va
dovauja vadinamiems izoliacio-. 
rustams kovoje prieš prez. Roę-‘ 
sevelto -užsienio politiką. Vienas 
rašytojas, Frederick iL. Collins,. 
spėja, kad Montanos senatorius, 
turi ambiciją patekti į Baltąjį 
Namą ir šituo tikslu 
išsireklamuoti.

Lindbergh’o tikslus 
yra sunkiau. Galimas
kad ir jisai nori būti Jungtinių 
Valstybių prezidentas. Turėda
mi bendrą siekimą, Wheeler’is 
ir Lindbei’gh’as yra kolkas, taj- 
•kininikai. Bet -klausimas, ar juo
du ilgai galės eiti ranka už ran
kos? Jų dviejų talkininkavimas 
galėtų tęstis ligi ateinančių pre
zidento rinkimų (1944 m.) tik
tai tame atsitikime,, jeigu juo
du susitartų vienas kandidatuo-; 
ti į prezidentus, antras į vice-

stengiasi

supras|ti ‘ 
daiktas,

Koks tuomet butų kandidatų 
sąrašas: Wheeler’is ir Lindber- 
gh’as ar Lindbergli’as ir Whce- 
ler’is ?

Washingtono politikos rate
liuose, sako Frederick L. CoJ- 
lins, nuomonės šituo klausimu 
yra nevienodos. Dauguma ma
no, kad senatorius Burton K. 
Wheeler nieku budu nesutiktų 
priimti antros vietos. Jisai esąs 
pasiryžęs būti prezidentu, o ne; 
kuo kitu. Bet Lindbergb’as kol 
kas yra populeriškesnis -ūži 
W!heeler’į ir, jeigu nominacijos 
įvyktų dabar, tai Lindbergh’uij 
įtektų pirmesnė vieta.

Tačiau iki 1944 in. daug da
lykų dar gali pasikeisti.

- AKLA STALINO 
POLITIKA i

tį ir pairi jotinę (disčijplmą.” i
Kerenskis primena ' tą faktą,- 

■kad pereitame pasaulio karei 
net prie caro valdžios Rusijos 
liaudis turėjo šiek-tiek teisių. 
Buvo Valstybės Dyma, šiokia-- 
tokia žmoijių išrinkta atštovy-1 
bė, kurios nariai galėjo' valdžią? 
■viešai kritikuoti. Pav. Mi iuko- 
tfas toje Durnoje kartą pastatė: 
saldžiai klausiamą: “Kas čia — 
žioplumas ar išdavimas?”

O šiandien Rusijos liaudis: 
balso neturi. Valdžios knitilnio- 
:ti niekas negali, kad ir ji ves
tų kraštą tiesiog į pražūtį. To
dėl .Rusijos padėtis dabar, po 
Stalino totalitarine diktatūra, y- 
ra tragiška.

IZOLIACIJONISTAI TAR
NAUJA NACIAMS

Tie Amerikos politikai, kurie 
visą laiką s.teugiasi sutrukdyti 
Amerikos pagalbos teikimą An
glijai, padeda Hitleriui — vis-’ 
viena, ar jie tai daro sąmonin
gai, ar nesąmoningai.

Tokią nuomonę išreiškė žy
mus Amerikos korespondentas, 
John T. Whitaker, kuris tik-ką 
sugrįžo iš Europos. Kol izolia
cijos šalininkai paralyžiuoja A- 
merikos veikimą užsienio poli-

iiioisb

Šie ;trys J. V. lakūnai drauge keturiais kitais, žuvo orlaivio nelaimėje Ang
lijoje pereitą šeštadienį. Jie tarnavo britų karo aviacijoj. Iš kairės dešinėn: 
Wat M. King, Daniel J. Duggau ir Hoyt Judy.

j i1. -Jet-

tikoje, tol Hitleris Amerikos | t$kflri ir d^sjžiką-ri. Ir pas ji Atakos yra uetikė-
nesibijo, ir Europos valdžios sųsjdarė loįk^ Jspudri, ikad ne-; tos, priešo nenumatytos.
mano, kad joms nėra kitokios 
išeities, -kaip tik nusilenkti na
ciams. Todėl Hitleris laimi be 
ginklo vieną pergalę po kitos. 
Whitaker rašo: I

“Amerikos i.zoliacionistįų 
vadai laimėjo didelę pergalę 
Hitleriui Fraucuzijoje. Jie 
laimėjo Morocco, Dakarą ir 
Francuzijos laivyną. Tai yra 
didesnės pergalės, negu tos, 
kurias yra laimėję atskiri 
Vokietijos generolai, kąį) 
Keitei. Dalia r jie laiųii Hitle
riui Ispaniją ir Japoniją.,.” '

KAS, KUR IR KAIP

Nežiūrint visų optimistiškų pranešimų iš Maskvos 
ir iš palankių rusams šaltinių, karas Europos rytų fron
te neina palankia Raudonajai armijai kryptim. Pep -sęp- 
tynias su viršum savaites laiko sovietų kariuomenė dar 
nėra laimėjusi nė vieno stambaus mūšio su vokiečiais.- 
Kiekviename punkte, kur tik įvyko smarkesnis susinę-i 
mimas, bolševikai buvo priverčiami pasitraukti- Jie pra-: 
laimėjo didelius mušius dėl Minsko, Daugaypitio, 
Przemyslės, Lembergo, Pskovo,, Smolensko, Omanės ir 
t.t., ir vokiečiai jau atėmė iš SSSR didesnį plotą žemių, 
negu kad buvo visa po-versalinės Vokietijos teritorija-

■Dabar nacių divizijos jau yra toli įsiveršusdos įį Uk-, 
rainą ir artinasi prie didžiųjų Juodosios Juros uostų, O- 
desos ir Nikolajevo. Net Londono oficialiose sferose yra: 
manoma, kad Raudonosios armijos padėtis Ukrainos 
fronte esanti “be galo rimta”. Rusai gali netekti ne tik
tai visos Ukrainos teritorijos iki Dniepro upės, bet ir 
.šimtų tūkstančių kareivių kartu su tankais, kanuolėmis 
ir amunicija toje srityje, nes vokiečiai baigia juos tenai1 
apsupti. Pas anglus kyla abejonė, ar maršalo Budenny’o 
,armijos, gavusios tokį smūgį, stengs sudaryti naują fron
tą už Dniepro.

Leningradas ir Maskva dar nėra paimti, bet jeigu! 
sovietų kariuomenė nesulaiko vokiečių Ukrainoje, kuri 
yra SSSR aruodas, tai vargiai ji galės apginti ir tuos 
Rusijos didmiesčius. Q tuomet ir vėl kils klausimas: ar 
rusai gali, pasitraukę toliau į rytus, sustiprinti savo ppr 
jeicijas ir tęsti pasipriešinimą Hitleriui?

Juo daugiau mūšių rusai praląimęs, juo žymesnę ,xp- 
Ję jų kovoje su naciais vaidins moralinis elementas. Ar
onijai, kuri laimi pergales, patriotizmo ieškoti nereikia:; 
ibet kuomet tenka trauktis ir trauktis, paliekant užmuš
tus ir sužeistus mūšių Jaukuose, tai kareivių dvasią fcrmn 
ta, civiliniai gyventojai ima nusiminti ir smerkti valdžią. 
Kokia žmonių nuotaika Rusijoje, nežinia, o nuo to dau
giausia priklausys, ar SSSR ilgai paliks karo fronte.

Hitleris užsimojo užkariauti;' 
ir pavergti milžinišką sovietų' 
imperiją, šiitam jo pasikėsini-į 
mui paruošė >dirvą akla; antide-į 
męlkratinė ir priešvalstybinė? 
Sįtaliuo poilitika. Sialioas, įkainį 
nurodo buvęs Rusijos prej-nje^ 
ras Aleksandras iKereuškis, .da-* 
\Vė btitięriui į rankas labai aš- 
trų pelitinį ginklą.

^‘Tas ginklas”, ^ako 
vskis, '‘(tai nęąpykamta 
tiolševikų ^ikta^irą, troški
mas numesti ‘kad ir su ‘pa
ties velnio’ pagalba nepakeli- 
,čia.mą Jungą. Ęąvy^dži^ 
;Suomiįiia. Ar šita Šatis butųj 
puolusi į naują (karo) avan
tiūrą, jeigu pernai metais 
Stalinas nebūtų be jokios? 
provokacijos n^więs'? 
tLįįcftuva? šitą šalį Stalinas sa-j 
vo gaiibės žodžiu užtikiuno, 
•prięš okupuosiant ją, ;kad jos 
^vidaus saiutyarka .nebus pa
liesta, ,p pankui ./ernė įr tą vi
są santvarką sugriovė. Ir da
bar bųy.usSejj ‘maSkvofilai’: 
sudarė jn’o-bitlerišką vyriau-, 
sybę. 'Q visa nepriklausomos’ 
Ukrainos istorija? Dar per
eitame kare Ukrainos separa
tizmas buvo įkurtas Berlyne. 
Nepriklausomos Ukrainos ex- 
perimentas 1918 m. pasibai
gė liūdnai. Bet nuo to laiko 
Ukrainoje išmirė milijonai 
badu, visur vyko religijos 
persekiojimai ir teroras; re
žimas Ukrainoje buvo toks 
pat, kaip ir visoje Rusijoje. 
Bet separatistinė propagan-; 
da laipsniškai pakeičia nea
pykantą prieš režimą ueapy-! 
jęa^ita ,prieš Maakolįją, priešu 
Rusiją. 'Dabar Ukrainos se
paratizmas vėl — vienas iš 
tri^pų psiriiologinėje Iditle-I 
rio .altanoje Įprięš Staliną.

“O pati Rusija? Juk tai tik 
laikiniai nutilęs ugniakalnis. 
'Verdančios .neapykantos 
veržimas gali ne šiandien-iy- 
toj .ųgi^ęg 
liaudies masių tautinę išmin-'

“TVARKRAŠTIS”
Hąnson W. Baldwin, kuris su 

atsidėjimu šoka militarinius rei- 
kajlus, The N e w Y o r k 
Tim.es laikraštyje bando atsa
kyti į klausimą, ar naciai atsi
liko nuo sayo ‘‘tyarkraščio” Ru
sijos atžvilgiu. Netrukus Jau 
bu$ ^ejpįytnios savaitės kaip Hit
lerio armijos pradėjo žygiuoti į 
Rusiją. Tačiau iki Šiol rusų pa- 
sųmiešmiįnas dar nėra palauž
tas. Smarkiausi mūšiai eina be- 
syėik myjių fiiiosutę.

pačių manijos eidavo, 
kaip ^pčiilįs iper šiuri”- £iuo at“ 
yęjiu išgarsėjęs “žaibo karas” 
tpradeda vystytis j paprastą ka
rą. ;; v

Kadapg1 Wi ^iot Iditieriui ne- 
pasisekč, 'kaip sakomą, “nokau
to” karą iš Rusijos jaunėti, tai 
kai kurie pradeda samprotauti, 
jog 'karas- neina pagal vokiečių 
generalinio štabo “tyafflkraštį”.

pirmiausia, ...sąko ©aldwin, 
•niekas (tikrai negabi pasakyti, 
kokį “tvarkiastį” kalbamas šta
bas yra nustatęs. O nežinant to 
•tyaikrašeio negaluna kalbėti a- 
pie tai, ar ^naciai veikia pagal j į, 
ar yjąą t,atsakę.

Ąpie uąoių u^pasisekinią bus 
galima kglbotįi tik fcitą tinėnesį. 
Jei įrašai įstengs (atsilaikyti iki 
to 'laiko, kai karo fronte pasi
rodys pirmas sniegas ir prasi- 
<des kiaurus prąs, iįąi tada bus 
galimą tol&ai Įpąsakyti? jog na
cių ‘karo tvarkraštis neišdegė. 
Žiemos metu naciai nepajėgs 
žaibo karo išvystyti. O juo to
liau karas tęsis, juo Hitltą’io 
šansai jį laimėti bus mažesni.

Pradžioje buvo manyta, |k^b 
rusai ven^s didelių susirėmimų 
su Hitlerio armijomis ir iš len
gva trauksis atgal. Bet, matyti,, 
nežiūrint į nieką, jie nusįtoąe 
gintis.

Nėra abejonės, sako Baldwįn, 
kad naciams rupi ne tiek pą li
jęs teritorijos užkariavimas, 
kiek sunaikinimas rusų aiąm- 
^įos. Jeigu beginąnt dabarivię 
‘Stalino liniją rusų armijos pa
jėgumus bus palaužtas, tai tas 
iręiįkš karo pralaimėjimą. Ret 
jeigu rusų arntijos atsparumas 
iki žiemos nebus sunaikinus,' 
tai Hitleriui prasidės liūdnos 
.dienos. Juo labiau, kad kitais 
metais Anglija jau tiek su^įip- 
j:ės, jog (gąlęs mariams ris skau- 
desnius smūgius užduoti.

Taigi, sako Baldwin, visąs 
klausimas dabar susiveda prie 
to, kiek dabartiniuose mūšiuose 
naciams pasisekė susilpninti ru
sų armijas. Jeigu tų armijų ko
vingumas nėra labai pažeistas 
ir jos galės atsilaikyti iki žie-- 
mos ir toliau priešintis na-!

J |<{ • ,i hiltH į i < * ' ■? ■

ciams, tai tuo atveju .bus gali-’ 
ma kalbėti apie Hitlerio “tvark- 
raščio” nepasisekimą.

PIETŲ AMERIKOS K A. 
TALIKAI IR JUNGTI-

NĖS VALSTIJOS
Šiomis dienomis iš Pietų A- 

merikos grįžo Harold Callen- 
der, žinomas žurnalistas. Jis ap
lankė dešimt, respublikų, kur 
stengėsi susipažinti su katalikų 
nusistatymu Jungtinių Valstijų 
atžvilgiu. Kalbėjosi jis su stam
biais katalikų veikėjais, — švie-

mrižąs nuošimtis Rietu Amm-i 
ko$ Įk^ta’likų w 
žblri jį Jungtines Valatijąs,.

Tie ikajtabka,i neimitoriu ‘Jibe-. 
rą'Iižunui. Jų vsociailmes b* pobti-į 
n ės pužv.ailgos yra gana ‘konser-l 
vątyrios. Jiie .dar nėra nu!t wkę; 
kuRurimų ii’ Atokių saitų suį 
Ispanija ir Portugalija. Tų dvieJ 
jų kraštų įtaka Platų Ameriko
je vis dar tebėra gana didelė. 
Aišku, 'kad ir tų kraštų politinei 
santvarka jiams yra labiau ar-' 
tima, negu Jungtinių Valstijų’ 
demtikratija.

Pietų Amerikos katalikai, sa
ko .Callender, ypačiai bijosi pro
testantų įtakos, kurią jie jun-' 
gia su Jungtinėmis Valstijomis. 
Tos įtakos įsigalėjimas, sako: 
jie, žymiai susilpnintų katalikų 
tikėjimą. Net su Jungtinių Vai
šijų katalikais jie vengia arti
mus santykius palaikyti. Q tai 
dėj to, kad Dėdės Šamo katali
kus jie laiko per daug liberališ
kais.

Pietų Amerikos katalikai, sa
ko Callender, yra labai susiža
vėję totalitarizmu. Jie pageidau-

tokia jau griežta (disciplina ir 
tvarka.

Tas jpat yra ir su *‘žaibo” 
ipnęąjągauda. Ji. yra pagrįsta 
staigmenomis. Jos lik-sias — ap- 
glušinti tuos, kam ji yra skiria
ma. Kitas svarbiausias tikslas 
tai sudaryti įspūdį, jog Hitlerio 
sukurtoji karo mašina yra ne
sulaikoma ir todėl bergžtižias 
dalykas prieš ją yra kovoti.

JJans Frrtsclię, nacių radijo 
propagandos direktorius, atvirai 
prisipažino, jog vokiečių žinių 
agentūra jiėi’a bešališka, Jaisva 
ir luepriklausoma. Ji visada tar
nauja kuriam nors riksmui.

—Augu ras

“ŽAIBO” PROPAGANDA
Naciai išpopuiiarizavo ne tik 

“žaibo karą”, bet ir “žaibo” 
.propagandą, Jcurią jie labai sėk-] 
m ingai naudoja.

Tokią mintį pareiškė Ernst 
Kris, buvęs 'Vienos universiteto; 
profesorius ir žinomas psicholo-! 
gas, kurri dabar gyvena Jungti
nėse Valstijose.

“žaibo karas” yra paremtas

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ' NUO -VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi-’ 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

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

Dr. J. Pj.

Rusų-Vokiečiu Santykiai Per 100 m
(Tęsinys)

Gen. Ludendorff vaizdavosi .sa
votišku Napoleonu ir jau pla
navo kurti naujas valstybes, 
kurios, žinoma, turėjo būti vo
kiečių dominuojamos. Jis laikė 
nemažai kariuomenės Pabaltijo 
kraštuose, kur turėjo susikurti 
Berlyno kontroliuojama kuni
gaikštystė. Okupacinė kariuo
menė buvo laikoma Rusijoje, 
Kryme 'ir net Baku. Krymo vo
kiečiai buvo raginami kreiptis 
į kaizerį, kad tasai juos “■išlais
vintų”. Gen. Ludendorff buvo 
pasiėmęs ant savęs misiją glo
boti vokiečius, nežiūrint, kur jie 
gyventų.

Apsvaigęs pergale, gen. Lu
dendorff ir jo štabas statė vis 
didesnius ir didesnius reikala
vimus Rumunijai ir Busijai. 
Tiesiog nepakeliamos taikos są
lygos ir vis nauji reikalavimai 
vertė vokiečius rytuose laikyti 
apie milijoną kareivių. Nepaju
dino tų kareivių nė tada, kai' 
kovo ir balandžio mėnesiais 
1918 m. vakarų fronte prasidė
jo didžiausias ofensyvas. Patys 
vokiečiai sako, jog to milžiniš
ko ofensyyo' pasisekimas pri- 
;kląųsė ųųo kokių trijų divizijų 
Raitelių. Jei vokiečiai butų tu
rėję tas tris divizijąs, tai visai 
galimas daiktas, jog jie butų.

i1 r. ,iiiR „ ,,

mušius laimėję ir privertę pran
cūzus iir anglus trauktis. .j 

Bet jš rytinio fronto vokiečiai 
nedijįąo perkelti kąriųėanenę į 
vakarus. Vieųą, tojojoai -a.utuįp-! 
ninti .’Sąyo sargybą, .o lįtifa, 'tojii5 
kariuomenė pąridacė įvelalbąi iš : 
tikimą. Faktas yra thš, kad pa
čioje 'Vokietijoje 4mUcy.ikiškas 
judėjiimas jau towo įpradėįįęsĮ 
pasireikšti. Tą judėjimą palaikė 
ir stiprino retink) ifnonto Ik^H 
viaį. iPats griv HoHimau -prisi- 
pažipo,, jog idalykąi susidėjo' 
taip, kad ibuMO jau Ibaugu kąi; 
kuriuoą ld>rwo.mtoč$ .dąiliniius *įs 
rylą {fronto perkelti į vakarus.( 

Rrę^t-Litovąko tąiką yįs .dėklo 
talkjinjnkams išėjo į. naudą: pi 
parodė vokiečius tikroje jų 
švięsoją. ‘yjriems tbuvo ąiškn»i 
kad vokiečiams rupi ^užkariauti! 
kitus kraštus ir juos paversti 
savo ’kvlonįjomjs.^tąi kodėl ne-; 
pasisekė vokiečių “taikos ofen- 
syvai”, kuriais jie bandė pagau
ti į spąstus prancūzus ir ang
lus. Po to, kas atsitiko Brest- 
Litovske ir Buchareste, visiems 
buvo aišku, jog karas negalės 
baigtis tol, kol vokiečiai nebus 
sutriuškinti.

Pagaliau karas baigėsi vokie
čių nenaudai. Brest-Litovsko 
taika buvo panaikinta. Visos 
vokiečių aukos, susijusios su

, .t ., i,n_ ■Hiįmiįi it-1

žygiu į rytos, nuėjo niekais
‘ Bet tai buvo tik 'pertrauka. 

Nuo- savo sumanymo įsigalėti 
dėtuose vokiečių jimkcriai ne- 
.ats-ižad^ų. lD r a n g n a c h 
‘S u e d-<Q >t ;C ;U (s | įaudi m a s į 
rietoyctosį ipaš^eiškė jau 1932 
•Hb, ka(la HHtoris dar (ucbuvo į- 
sigalėjęs. Tada )Dr. SęUacht bu
vo jparitflęs “ikolonizuati” Rusi
ją. Tą sumanymą 1938 m. pa- 
lkari()jo Hųgen'Uerg sayo išgar
sėjusiame memorandmnc Pa
saulio .ekonominei konferenci- 
jąįi, kuri įvyko birželio mėnesį. 
.0 Hitleris .tuo k laukimu visai 
aiškiai pasisakė 1936 m. Vb 
rięms yra .atmintinas jo pareiš- 
kimas, kuris prasideda šiais žo
džiais: “Jeigu aš turėuriu t ra
jų kainus <su jų neapsakomais 
><ailiaMJs (turtori...”

Taigi, Jei vokiečių žmonės ir 
•pageidavo su «riisais palaikyti 
gerus santykius, tai visai kitoj- 
kio nusistatymo laikėsi karti 
vadovybė ir Hitleris. Tas misi? 
statymas visiems buvo gerai ži
nomas. Ir jeigu Stalinas ir jti 
l>akalikai vis dė.lo tikėjosi gė
luoju su Hitleriu sugyventi iję 
net jam talkininkauti, tai da
bar už tą -savo lengvapėdišku? 
mą jie gauna tinkamą atlygini? 
iną.

(GALAS)
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:' Ėugpiučio ifrt%WiROrb mPENING ! 
MUSy MODERNAUS SHOWROOM_Adresų /. 

4704-06 So. Western Avenue
. Bu^ teikiami'pastiprinimai: . <• I

FREEMAN STOKERIAI IR
WINKLER STOKERIAI

Yra Eilę Metų Prieky Pinigų Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais 

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa- <4 4 A c A 
vininkas turėtų pamatyti Winkler Sto- FOB
kerį, .pirm negu pirks bet kurios rų- ’ M

sies automatinį apšildymui įren- 
girną.

Winkler Stokerjs, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 

yra PRAMONĖS įžymusis pro- 
dūktas. j

Jis taupo pinigus ir darbą ; ; i('''
tūkstančiams namų savininkų 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę ... Visai automati- 
nę transmisiją, neturinčią shear H
pi n! Pressure Sealed Hopper ... ' /’
The Economiser Bumer ... ir M

daug kitų vieninteliai Winklersa- Ifl
vybių. 3 Metų Garantijos Planas.. |
Matyk it, kaip Winkler tryna uolas.. 
kanda plieno dūdą, negadinadamas ir ■
nestabdydamas stokerio. M.
STEVVĄRT WARNER RADIO bus duotas dovanų DYKAI su pirki

mu stokerio.

ARCHER ST0KER SALES
4706 So. Westem Avenue

Phone LAFA¥£TTJE 3138. f 1OSEPH BAGDON Factory Distrlbutor]

□T T • T ' jL"? D <' : •Favas^jg Audroj
‘ <- MAŽOKOS fciūETUVjOS LAISVĖS KOVOS 1 ,

lite Pemo/ishotiofi
HEroRt vau si/y

ATS1LAJNKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia (mokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens Irenymai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOJKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ĄRBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(tateirl?qh
t Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš». eąu južinteresuot^ .sekamais Vardas 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):
.□ Apšildymu
O Plumbingu

O Stok c nu 
^ie.nu Tai tu

Adresas

Te'pfonas

(Tęsinys)

—tO tu ar eisi?
—Ar tu eisi?

■—rv.ei tu eisi...
G^teią ir nueiti...
V^.ųs tik Advės niekas ne-; 

klaike; ąJ j.i eisianti, ar ne. Da
gy te m nutvėrė ją už
aiKt,iAM^ .uaku-VmUč. Ji nesiprie
šino. jąi įtuaė^t, i<ad ją neša di
delė siave, prieš kurią spirtis 
jau nėra prasmes.

Advė pastebėjo .ūkininką 
Baužą. Jis trainiojosi lauke ap
link Jangus. t^asKiu, atsistojęs 
netoli tunų, jis ėmė sekti, kas. 
visi smuDKa j salę. Godosi, kad; 
ir jjs nori -eiti, bet jam idiovuį 
ir kaži kaip nedrą .u, -lyg jjs ,č.a! 
ne vietoj. O jis ir bįK-r.ad jaučia-> 
si ne vietoj. Tik smalsumas j. 
verčia. lEagąliau vis vien nebeiš
kenčia. Dairydamasis, neva k<> 
ieškodamas, jis Žengia arčiau.! 
Tu r būt, nėra artybėje pažįsta-j 
mų. Jis nueina pas kasininką.

—iKiek kaštuoja bilietas?
t 

Kasininkas praneša kainą. > 
—'Eik, eik, nemanyk, kad aš 

taip brangiai duosiu už tokius 
vėjus. Jei leisi už ... — derasi 
ukinmkas Bauža.

Bet kasininkas neturi laiko 
ginčytis. Jis trumpai paklausia: 
—. . . stovimą vietą ?

Ne, (Ūkininkui vis ,dėlto dro
vu salės kampe stovėti sų pie
menukais. Ir pagaliau nusiper
ka Bauža pirmųjų vietų ’bilie- 
tą.

Atsisėdęs savo vietoje, iškelia 
•Bauža galvą kuo aukščiausiai. 
£alta jo veido išraiška ;turi duo-: 
ti visiems suprasti, kad jis at
ėjo čia,.,. įNa, ko jis iš tikrųjų 
;atėjo, jis nė -patsai nežino; bet; 
Vtsi turi čiupti,1 kad jis ne Jie-’ 
Juvnmkas. Tegul tik iDedrįsta' 
'kas nors pamanyti, tkad jis iš1 
palinkimo čia atėjo. Ne, jis tik* 
nori . . . Taip, jjs jau žino,, ko 
nori: jis nori žinoti, kas jie to-- 
kie, tie lietuviai. '$Tš jų dai]by 
spręskite”, ar taip ne bibl.joje 
parašyta? Bauža stengiasi neši-, 
dairyti. Iškėlęs nosį, jis žirny, 
scenos link. Tačiau jis krupter 
ri: šalia savęs pastebi — ir tu-( 
rėjo būtinai čia, o ne kitur ait-j

sta. Joms nesmagu, joms sta
čiai drovu. Jos nori ir stengia
si akis žemyn nudurti, bet nėra 
laiko; juk reikia susirasti, kur 
Miksas, kur Jurgis ... Atradusi 
Šiokią tokią pažįstamą draugę, 
pakimba po pažastim ir nebepa- 
!ie;džia. Taip jaukiau. Niekas 
negalės prikišti, kad ji viena 
buvusi lietuvių šventėje.

Juostė Margytė parūpino Ad- 
•vci -sietą pirmoje eilėje. Advė 
ai p p l t, kaip ir kitos mergai

tės,
via i. Tik ji ne.idiiro 
ma kokio ten M i š o

jaučiasi nesmagiai įr dro- 
, ie'koda- 
ar ,> < ■ gi o

Diev. Dieve, pirmą kai tą ,to- 
,odc si.dčjė P K.ui Jonis č.a bu- 

.,ų: Advei lyg pe.lis per širdį: 
Jonis... Bet šalia jos sėdi Ėve 
Dagyje ir laiko Advės ranką sa
vojoj. Abi jiedvi pirmą kartą 
tokioje šventėje. Abi jiedvi šiek 
tiek baimingos. O vis dėlto di
delis skirtumas tarp judviejų.

Dagylė pasiryžusi kovai. Jos

4762

j 4548 )

SPORTIŠKI KOSTIUMAI
No. 4762—4548. Išeiginės sportiškos suknelės. Sukirptos mieros nuo 

iki 42
14

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ki itę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
vardę h- adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pjpigus arba paš
to ženkleliais kąrtu su užsaky- 
»t,iy. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattęrn P.ept., 1739 
bo. Halsted St, Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. i laistė,} St., Chicago, Iii.

čia j dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No...............

Mierob  .......... .per .krūtim?

(Vardas .ir pavardė)

(Adresą*)
—. .........  ?CV»*n-”T
(Miestą, ir sa^tŲ?)

šys linkteli galva ir kiša ranką, 
pasisveikinti: . i

—Dabą valka rą, kainu yu ! Aij 
mataį, ir tu .čįa. . ■

—(Patsai čia būdamas, .stebiesi 
iš manęs, — susierzinęs atsako. 
Bauža.

—;Nc, ,aš visai .nesistebiu. Ašt 
(tik .džiaugiuos, ,nes taįp įr :re(i-; 
ik.ia. Ne tiktai jaunimas, bot ii, 
„mes, senięjį, .turime pajaikyii 
•veikimą.

—Ką tu dabar šneki, Lukšy? 
—rengiasi (kovai Baužą. — Aš1 
jokio jų veįkinjo (nepripažįstu? 
Aš tik noriu matyli jų (|ąrbus 1 
kad paskui teisingai galėčiau* 
juos įvertinti.

Bet Lukšys jau .ugV^dų-i Jai- 
iko au juo -šnekėtis, jis ;iiė gir-1 
,deti nebegirdėjo 'pas.kutiniusi 
Baužos žodžius. Jo (dėmesys >nu-‘ 
'kreiptas į kitą pusę* Ten jisai, 
ksvejkmaši. :lr akimis merkia, ir* 
•rapka nmja. &aži kas jam pri
laukia:

—Valio Lietuva! — o >Lukšys! 
.atsako:

—Valio! 5
Jaunesnieji elgiasi (kiek ki-1 

taip: vyriškiai stebisi ir juokias1 
’Mįeųąa ^ito;

—Ar (ir :Ui .čia?!
—Ar ir tu čia?!
—Basi, gražių panelių pamą-! 

ttysįmę-
—Tap tąyo kaime .dąr neuž

tenka panelių?
—Reikia naujų pažinčių ieš

koti. Senosios nebeįdomios.
—Bei kės vęsti kokią žemai ti

kę, su vyžinikėmis..
•—By tik graži...
O mergaitės tik rausta ir rau-

—:— ------- ~n--------
akys žiburiuoja,’ veidai dega, 
atrodo, kad ji laukia priešo, ku
rį" galėtų ;y ienų1 .įųiųjduf ’jp^gųl-j 
dyti.’ Ak,! kaa tiktai |kaš atčitų> 
kam' j i ' galėtų pasaky  ti sa vo- 
ijĮUoųKbnę, ;gąWų, pasakyti, kad 
ji įmyli Lietuką, Lietuvą, a- 
pie kurią ji, beje, tiek m enk te
žino. Bet ji žino užtenkamai: ji 
žino, kad visi ją puola, ir net 
patys lietuviai. Dėl to ją rei
kią ginti, ginti, ginti!

O Advė bijo akis pakelti. Ją 
gali pamatyti pažįstami, paskui 
nušaipyti: juk ir tu buvai su 
jais drauge... Kaži kodėl Advei

taip staiga prisimena . biblijos 
žodžiai: “Gaidžiui dar nepragy- 
diią/( tris kartus tu manęs, užsi
ginei. .. •” Keista, i jiald jiė čia 
visai ne vietoj... ( 
i —Aa ! Ir Perkamikę ,čia!

Advė krūpteli, lyg nešvarią 
ji turėtų sąžinę. Ji paRęlja akis: 
prieš ją stovi šaškunas ir Gai- 
čiaus Anė.

—Na,. Advikd, ar ir tu atėjai 
į tą žemaičių vakarą? — klau
sia šakuųas.

—Taip, ir aš čia, — beveik 
piktai atsako Advė. — O ko tu 
čia ieškai? (Bus daugiau)

' Turtas ViršSG, 000,000.00
Apart Apsaugos, Turime QCftn nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršdJUU9UUUiUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

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

and
LOAN ASSPClATIONpf Chicago 
JUSTIN MACK1EW;WH Pres 

4192 Archer Avenue S
VlJtynia -//f/1 į[

IBIi

O

p>W|WĮ]
.jfai/oritc- ’^artrite* ’

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK .

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W| Jackson HAR. 2506

įkosite Ottioe, Newark, N. J.
5922 ĮV. Eootevelt Ri, Austta 1175

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NĄTJIAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

.4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

VICTOB BAGDONAS
LOCAL & ‘JLONjG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5849

Sophie
Barčus
!{YTW BĄPIO 

VALANDA
— iš stoties

Kąsdįęn nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias spiias 
y muziką -ir kitus įdomios 

pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų sp.ulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 

, METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

P R ERE R E N C E
■‘ i>t į* ’ * • ‘T• •' KM&}( ’ ’ y . }, , • r~ •> į'|| ^rž Vi? *’

□F MILLIŪNS
Bl,tWCO AND BOTTLCD »» J 

WĄRCH BREWING COMP^ I 
"L ^CHICAGO. ILL. A

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA
CHICAGOS ADUS K wHB
Patikliam (hicagiečių skoniui

Ąljs žinot, kad reikalaudami tjk butelio ar stiklo alaus, gal skriaudžiat sa
ve, suprantama, ,turįnt cinenej .tai, kad jys norit smagiausio gėrimo. Taip daug 

žmonių dąro tai.
Chiyągp’s Own ftjobarch Beer rąnda platų pasirinkimų, nors gal būt jus 
,’piekiiomet peragavot jo. Ir Jus ,gajit gerti .ir gerti kokį alų jums duoda, nesupras
dami pasitenkinimo, kurį rasit Manarch stiklę.
Ar priimsit jrnusų patarimą . . . kitų kartą turėsit svečius, užsisaky- 
kit Monarch Beer ... jis i^įna 12inyęijų, (kvortos įr >/2 galiono buteliuose . . . ko

kius ‘tik pasirenkat. Rasit Monarch /tikrai puikaus skonio esant . . . Fo to, mes manom, jus 
budinai r'eikįtfąusit Monarch.

_ _ KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
muą. Siųskite eavo orderius:

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St , 

■Chicago, IIL

Vardas ----------------- -

Adresas ______ ___ ___

Miestas - ----- - ----------------

Valstija_______________
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niinois-In<iiana-MicHigaii-Wiscon.si^
Už $5,000 Patyrė 
Ką Turėjo Žinoti 
l’ačioj Pradžioj

Bet Visi Juk Turime Teisę 
Gyvenime Kelias Klaidas 

Padaryti!
DETROIT, Mich. — Dirbtu

vės darbininkas Paul di Maria 
yra gero budo tėvas, kuris su
pranta, kad už klaidas nevisuo- 
met galima savo vaikus bausti. 
Ypač jei jie bando “gerą pa
daryti”, o išeina visai atvirkš- v • _ • ciai.

Todėl di Maria dovanojo baus
mę savo 16 metų sūnui Leo- 
nard’ui, ir tiki, kad ateityje jis 
panašaus šposo nebeiškrės.

Leonardas yra ramus berniu
kas, bet įsivaizduoja, kad drau 
gai jo nemėgsta. Jeigu jisai ne 
gali jų draugiškumo laimėti ki
tokiu budu, tai bandys jį nu
pirkti. Taip galvojo Leonardas,

POŽEMIO PASAKA APIE 
KOVĄ PRIEŠ HITLERĮ 

Vajus Sujungė 
Europą prieš Nacius. 
PAMATYKIT KAIP

SLAPTAS RADIO KOVOJA 
PRIEŠ GESTAPO!!

Pamatykit jaudinančią dramą— 
kaip kovotojai už laisvę rizikuo

ja savo gyvastis.

“UNDERGROUND”
DABAR VAIDINA

W00DS TEATRE
RANDOLPH IR DEARBORN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. ėuimkte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOS! JMyikai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALT1MIERU— 1

Laidotuvių Direktoriai

ir kai užtiko tėvo paslėptas su
taupąs, siekiančias $5,000, jisai 
pinigus pasivogė.

Per melus laiko Leonardas 
pirko automobilius, pirko savo 
draugams puikius rubus, pirko 
bilietus j lošimus ir teatrus, pir
ko saldainius ir ledus. Pirko ką 
tik draugai norėjo.

Tik po metų laiko tėvas ap
sižiūrėjo, kad jo pinigai dingo. 
Jis tuojau sūnų atidavė polici
jai ir įsake aštriai nubausti, bet 
18 valandoms praėjus, tėvui ber- 

1 niuko pagailo. Jis pranešė po
licijai, kad “duos sunui dar vie
ną progą”.

Leonardas gi, pakliuvęs į be
lą, patyrė vieną didelę pasau

lio teisybę, kad draugiškumo 
pinigais nenusipirksi.

Kai jis buvo kalėjime, tai nei 
vienas jo draugų neatėjo jį ap
lankyti.

‘Gubernatoriaus
Diena” State Faire

SPRINGFIELD, III. — Po 
astuonių “liesiu metų” šian
dien republikonai smarkiai 
patriukšmaus Valstijos Mugė
je (State Faire). Gubernato
rius ir valstijos administraci
jos laimėjimui paminėti, šian 
dien jie mugėje rengia “Gu
bernatoriaus Dieną” ir kvie
čia visus savo politinius rė
mėjus susirinkti, truputį kal
bų paklausyti ir daug paūžti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Beisbolo Lošimuose Kartais Nereikia Nei Sviedinio. f ■.... .. ..... .. ...... .. ........

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Jau Per 20 Metų 
Maitina Bridgeportą

Povilas Balčiūnas

Browns, du lošėjai pasikeitė karštais žo Ižiais; kuriuos kiek vėliau pakeitė kumš-
čiomis. Už akimirksnio kiti lošikai “įstojo” muštynes. Ginčas prasidėjo tarp St.
Louis metiko ir White Sox pirmo beismeno Joe Kuhel, kuris, anot sporto laikraš
tininkų, esąs lietuvis.

Nebus Gasolino 
Suvaržymų III. 
Valstijoje

ELGIN, III. — Taylor G. So- 
per, Illinois Road Builders As- 
sociation sekretorius pareiškė, 
kad nebus reikalo Illinois vals^ 
tijoje įvesti gasoliųo suvaržy
mų ar “Sekmadienių be gasoli
no”, nes valstija jo turi užtek
tinai.

Kalbėdamas vieškelių inžinie
rių vardu, jisai aiškino, kad 
vienintelė priežastis kodėl ry
tuose trūksta gasolino yra ta, I 
kad nėra pakankamai priemo
nių jį pristatyti iš tų valstijų, 
kur yra aliejaus šaltiniai. Dide
lis kiekis gasolino, pristatomo p 
rytus, yra vežamas į Angliją ir 
kitas kariaujančias šalis.

Garsinkitės “N-nose”

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

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKĖLBIAIUS.
Ten atrasite kupdidžiausį 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

I

Rytiečiai Stulgiai
Iš Pennsylvania 
Lankėsi Chicagoj

—
Pasimatė Su Kaimynais Gruž

ei ieciais-Jo n iškiečia is.
~~

Chicagon trumpam vizitui 
buvo atvykę, p. /Antanas Stul
gis su dukterč 'Auna, sitnum 
Frank ir jo mergina Bose, iš 
New KensingtomArnold, Pa.

Tarnauja W&shingtone
Sudus Frank gyvena su tė

veliu ir turi gorų užsiėmimą 
aluminijaus dirbtuvėje.

Dukra Onutė yra išėjusi au
kštus mokslus ir jau septyni 
metai dirba valdišką darbą 
darbą Fcderal Communica
tions Commissipn raštinėje, 
Wasbingtone.

Atvykę čia atostogoms la
bai interesavosi musų did4- 
miesčiu ir stengėsi sueiti gruz
diečius parapijomis ir kaimy
nus. Apsistojo Pershing vieš
butyje, 6400 Cottage Grove 
avenue. Atvykę tuojau nuvy
ko į Jackson (Parką ir šauniai 
pasimaudė Michigan ežere. 
Gyrė, kad “Lyčiai” ir , viskas 
labai puikiai atrodo.

Senai Nematyti.
Viešėdami Chicagoj aplan

kė savo pusseserę Eleną Ka- 
vall-Kavaliauskiehę ir šeimą 
Ciceroje ,ir nuvyko pas para- 
pijonę Frances Birutytę-Cald- 
well, 3447 Beach avenue, kur 
rios šių žodžių rašytojas ne
buvo matęs per 30 metų. Da
bar turėjo progą sueiti jaunų 
dienų pažįstamą iš Lietuvos.

Stulgių šeima džiaugiasi vi
zitais ir. dėkoja visiems, pas 
kuriuos lankėsi. Jie taipgi no
rėjo pamatyti ' joniškiečius, 
Dėdę Vaitiekūną, Joną Gaspa- 
raitį, radio artistę p. Ančiutę, 
gruzdiečius ir Paugus ir žaga- 
rietį J .Dvelį ir kitus, bet gal 
nesuspėjo visus aplankyti, nes1 
kaip vakar žadėjo išvykti į 
Detroitą ir Lorraine, Ohio.

Pp. Stulgiai labai malonus 
ir draugiški žmonės. —R. S.

GERU. Naujienų ikaityto- 
jas k skaitytojai praionst 
pirkinių reikalais eiti l| 
tos krautuose, kartės 
skelbiasi Naujienose.

Pastatė Naujos 
Rąšies Submarino 
Gaudytoją

DETROIT, Mich. — Fisher 
Boat Works (G. M. dirbtuvė) 
pabaigė statyti ir laivynui per
davė naujos rųšies karo laivą 
— submarinų gaudytoją, aprū
pintą dviei'n dieseliniais ‘moto
rais. LaiVhs turi daug įvairių 
patobulinimų ir gali labai ilgai 
išbūti juroje. Jis 110 pėdų ilgio.

Žuvo Amunicijos 
Dirbtuvėje

ALTON, III. — 25 metų dar
bininkas Everett Almaroad bu
vo užmuštas sprogime, kuris 
įvyko Western Cartridge Co.. 
amunicijos dirbtuvėje. Jam iš 
rankų iškrito dėžė su šovinių 
detonatoriais.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų . praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel Yards 1829
Pritaiko Akiniu? 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

ERIDGEPORT. — Biznio- 
rius Povilas Balčiūnas, kurs 
partneriuose su M. Kovarskie- 
ne operuoja Auditorium Res- 
taurantą, 3131 So. Halsted St., 
yra plačiai žinomas kaipo ge
ras virėjas ir malonus žmo
gus-

Tačiau retas kuris žino tai, 
kad jis šį bizni operuoja per 
20 metų.

Užtai ir valgiai pagal jo re
ceptus pagaminti yra sveiki ir 
gardus.

Kaimynas.

S. S. Drangeliai 
Naujame Biznyje
Atidarė Užeigą Worth Mieste

lyje; Parduoda Valgyklą
Pp. Drangeliai turi restau- 

ranto biznį, 2407 W. 47th St., 
kurį jie nori parduoti, nes jie 
ką tik atsidarė užeigą, lllth 
ir Ridgeland Avė., Worth, III. 
Drangeliai yra labai malonus

LlBfUVlAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0636
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki 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 6597

Tel. YARDS 8148
VALANDOS: Nuo 11 Iki 12, 2 iki 4 

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

, Šventadieniais: U Iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRTKOL’TS
Gvdytoips »r Chirurge
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
> Ofiso Tel.: YARDS 4787’ 
Namų Tel. PROSPECT 1930

!>R C Z VEŽEI ’U
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR OHIRTTRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

žmonės, “Naujienų” skaitytojai 
ir gerai nusiteikę lietuviai. Lin
kiu jiems gero pasisekimo.

Jūsų Ona.

Ambrosai Gerina
Vasarvietę
Michigane

18-TA APYLINKĖ. — šios 
kolonijos biznierius Paul Am
brose, 1843 So. Halsted St., sa
vo vasarvietėj, kuri randasi 
Michigan valstijoj, Wolf Lake 
apylinkėj, leidžia smagias ato
stogas ir tuo pat sykiu pri
žiūri meistrus, kurie dabar ten 
varo statybos darbus.

Duktė O’ga Manadžerius

Ambrosų name biznį veda ir 
prižiūri duktė Olga, kuri 1939 
metais yra dalyvavusi “Naujie
nų” suruoštam gražuolių kon- 
teste. Vietinis.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 2

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
j Phone YARDS 7299 .<

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 13 

valandai diena
Ph«n« MTDWAY2880

Telefoną, YARDS «99«

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 <ki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rcz. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKISADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel CENTRAL 1824.

Namu tel — Hvde Park

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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F. Urbonavičius 
Sužeidė Ranką 
Dirbtuvėje
Svęiksta: Daktarą Priežiūrąją.

Priežiūroje
Ferdinahdas Urbonavičius. 

3409 S. Leavitt, atsinaujino 
“Naujienas” visięms mętjams 
laiko.

Ona Urbonavičienė su savo 
dukrele Josephina ir anūke Di
ana, išvyko atostogoms į save 
vasarnamį ir ten kiek laiko pra
buvę ir sustiprėję vėl sugrįš 
namo,

P-s Urbonavičius jau ir da
bar pradeda išsiilgti savo my
limos žmonelės, o taip pat ir 
sūnūs Jonas išsiilgo mamytės, 
o žentas Julius Paškauskas sa
vo mylimos pačiutės.

P-nas Urbonavičius darbe bu
vo užsigavęs rankų. Jis yra 
daktaro priežiūroje. Pavojus; 
yra pašalintas.

Jūsų Ona.

Dvi Viešnios Iš 
Grand Rapids, Mich.

Lankėsi Genovaitė Uksas 
ir Ieva I<.'.m m

Genovaitė Uksas ir Ieva 
Kamiu (Kamsiska.s), rugpiučio 
3 d. iš Grand Rapids, Mich., 
atvyko į Chicagą ir čia išbuvo 
visą savaitę laiko. Jos apsigy
veno pas Petrą ir Bernice Skųr- 
skius, 4134 N. Menard Avė., 
(Bernice Skurkis yra tikra Ge
novaitės Uksienės sesuo), taip 
jau pripuolamai aplankė ir kir
tus savo gimines ir pažįsta
mus.

Pas pp. Skurskius, šeštadie,- 
hio’ včkafft fugp. buv9 
suruoštas išleistuvių vakarėlis, 
Ijjusirinko daug gražių svečių

a. + a. I
MARIJONA 

KARNELSKIENĖ, 
po tėvais Babinskaitė 

Gyv. 4601 S. Hermitage Avė. 
Tel. YARds 1955

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 11 d., 3:30 v. po
piet, 1941 m., sulaukus 42 m. 
amz., gimus Lietuvoje. Ame
rikoj išgyveno 41 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Eleanor 
Jurkus, žentą Kazimierą, su- 

. nų Joną, seserį Oną Shauk- 
lienę, švogerį Kazimierą ir jų 
šeimą, 2 brolius: Kazimierą 
Babinskį, švogerką Marijoną, 
Jurgį Babinskį, švogerką Ma-

• bei ir jų šeimynas, švogerį 
Vilimą Kamelskį, švogerką 
Aleksandrą Kasputienę ir jos 
vyrą Dominiką ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F.Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 

' tage Avė. Laidotuvės įvyks 
, šęštad., rugp. 16 d., 8:00 vai. 

ryto iš kopi, į šv. Kryžiaus 
pąrap. bažnyčią, kurioje at-

I sibus gedulingos pamaldos už 
vežionės sielą, o iš ten bus

! nulydėta į šv. Kazimiero kap.
Visi a. a. Marijonos Kar- 

, nelskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Vyras, Duktė, Sūnūs Sesuo, 
Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt J. F. Eudeikis 
i Tek YARDS 1741. *■ . . ,

i— i i

$kęlbįmąi; Nąujięnose 
čiupta naudą dįėltp, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

ir po širdingų, pasikalbsimų ir 
vaišių, viešnios atsisveikino su 
chicagiečiaisf

jaukia Svęčių Iš Chicagos
Dabar jau p ia Uksas sugrį

žo namą, 3Q9, Crąsby N. W. 
Gran^ Rapids, K£i,ch. ir ųępą- 
ilgo ji tikisi, s.usj Jaukti iš Chi1- 
cagos svečių, kurie aplankys pp- 
Uksus ir pp. Kareckiųs, kurię 
irgi gyvena ūkyje prie Grand 
Rapids.

P-a Anna I^aręckienę yra Ge
novaitės ir Bęrnj.ęės sęsuo. šiuo 
linkių p. Uksienei ir jpą? ginii]- 
nei dąug labu dienų. tki pasir 
matymo. — Oųa.

Turi Tris Sūnūs, 
Vienas Armijoje
Svečiuose ?as M. Norkųvienę

Rugp. 1C d., pas Marcelę Mor
kus, 2344 W. Thomas St. suį- 
sirinko skaitlinga grupė žymių 
svečių. Visi buvo širdingai su
tikti. Marcelės brolis Dr. Karo- 

.1Į3 Norkąitis, o^uli^tąsi ięgi bu- 
, vo atvykęs ir yisi svečiai p^a- 
lęijdą ląbąi smagią] ląiką. P-a 
Norkus turėję, paruošusi labai 
skąniuS; ąįel,ųsr ir visi svečiai 
bųyą patenkinti jos duosnių vai
šingumu.

“Tautiški Vyrai”
P-?. Norkus tupi grasią, šęi- 

įnyną: Algirdą,- lįeistutį, ir Bę- 
nį. Keistutis, tarnauja S. \. ka- 
riuomenėj.e, ą, Ifili du sūnus gy- 

;vena Išartu su sąvp ipąmytę, 
Vis;, syęčiai, ląbąi vertiną, jos šįr- 
djngujną. ię vaišingumą ir- linki 
jai gausį? ir sekmjųg.uipą..

-r-. Jūsų Qną.

Piktužiai Išvažiuoja 
Atostogoms

Ponai Piktulį, turinti ta
verną, ad- 5750, So. Asbjaųd 
Avė., liepos 15 dieną išyąžiiip- 
ją atąstogoipS; pprai ’ savaičių. 
Mapp. laųky^s. Wat(ęrbų):y> 
Copn., New YorRe ir įoatęųe 
pas seserį,

Išvažiąyus, tėvaųis, biznį, pri
žiūrės duktė su, žentų. Ponų 
ęiktužąų duktė 1930 metais 
Naujienų, piknike ląįiųėjo gra
žuolę? titulą ii; magaryčioms 
nųą, Naujienų, gavo deipiantinį 
žiedą klaipą pirmą dovaną.

Laimingų atostogų.
AIex.

t . I «

šeštadienį Bęrthą 
M. Leppa ir B. 
Baranosky Vestuvės

Jaunoji Marąuetteparkiečių 
pp. Leppų Duktė

MAR.ŲJJETTE PARK.—Daug; 
sujudimo, daug ruošos dabar 
op. Paul ir Mary Lęf>pą namuo
se, 67,33, South Map]ę\vood avė 

, šeštadienį, mat, sugaus vestu
vių. varpai jų dukrelei Bert ha 
Mary ir jos busimam gyvenimo 
Iraugui Bruno B. ^ąrąnoskiui.

Pp. Leppai. ruošią jauniesiems 
grasias ir iškilmingas vestuves, 
su keturiomis porom#, pajaunių 
ir pamergių, kurios dėvės mėly- 
no. taffeta suknias. Jautoji, kaip 
tradicija reikalauja, bus baltoj 
vedybinėj suknioj.
Priimtuvės “Įldjlyvyood” Salėj

Vestuvių aųęigąą įvyks šeš
tadienį, 4Hą valandą po pietų, 
Marųuętte Parką lįet’ųvių baž
nyčioje, prie 68-tos it Wash- 
tenavv gatvių. Gi ųrb?ni;uvėms 
— vestuvininkai-, draugai ir gi
minės suąirinks ĖdHyiyood Inu 
salėję, 2417 W. 13rd. si.

jąunavedžiąi apsigyvens pas 
jaunosios tęvu? Marųuęttc1 Par
ke, bet kur hdneymoon’ui išvyk
sta- — laiko paslapty]#,-

Pp. P. Leppai yra labai seni 
“Naujienų” skaitytojai ir rėj 
mejai, todėl njalonu, “Naujienų” 
špaltosę pąskęl^įį kad; “Kiupi- 
das” jau šyaistosj jų pastogė
je. Kaimynė.

SPROGIMAS PADEGĖ ALIEJAUS LAIVĄ
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CLASSIFIED ADS.

NA liJIENŲ-ACME T''leph'jto
Ugniagesiai stengiasi užgesinti liepsnojaulį Kanados aliejaus laivų, kuris už

sidegę po neišaišiknto sprogimo ties Detroitu. Du žmonės žuvo.

ŠALTIMIERO 
LIETUVIŲ DIENOS 
'Našfiliė Kontestan.ė 

No. 20

MARIJONA GUDAVIČIENĖ ;
Šiomis dienomis įstojo į šal- 

timięro Lietuvių Dienos Našlį- 
kių Konlestą ir tuomi gavo pro
gą laimėti dovaną, kurią Morris 
B. Sachs paskyrė —, $200.00 ver
tės rūbų eilė.

Ponia Marijona ,ęudavičiene 
yra- Roselandietč, gy vena adresu 

! 1-0521 So. State St. ir netikta^ 
darbuojasi Šaltimiero Radio 
Kliube, bet ir veikli savo kolor 
nijoj įvairiuose Lietuvių paren
gimuose.

Našlikių karalienė ir jos dvi 
garbės palydovės bus apvaini
kuotos ir apdovanotos per šal
timiero Lietuvių Dieną, Rūgs. 
31 ir Spalio 1 d., Labor Day, 
žaliame Oaks Darže, prie 119- 
tos ir Arčhcr Avė.

Valio Našlikės!! Iki Lietuvių 
Dienos!! 

1 » • . t . •

(Laikas nuo laiko šiame 
straipsnyje bus. talpinami kiti 
Našlikių paveikslai. Tėmyk.ite!)

(Sk.)'

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

’ (‘CHIGAGOJĖt

Kęnųęth Wil?on, 27, su 
Hękn, SJjįipkjnv 23.

Josępįj Jęna?, 27, su HęĮen 
J^pjjzįycki, 1$.

Jos£pty{ Cųcl)n.ąr 25, su. Ęlęa- 
ųąr į Kuli$, 25

Edward S. Richkus, 25, su 
Mar.tha, SurbĮish, 22

i ;

Reikalauja
Perskirų

Tūlą, M. Sjtephens nuo Wil- 
lįąm M. Stephęns

Gimimai 
CMęRgąįe (•

PĮĖNTS; MarŲn,; 3204. Emą- 
raĮd ayenuc, gimė liepos 30, tę
vai: Martin ir, Albina.

PAULĖS, Janicę, 73^9' S.ąuth 
State s.Ueet, gipiė rugpiučio 2, 

.tčyąį.: Fran^ ir Ti|ąlma.
PĘTIįlAįTI^ EįĮęęn, 17,21 Są- 

.Jefįersoųj Street, gimė liępos 31, 

.tąvąi: William ir. Alice.

> Skelbimai Naujienose 
duoda nąudg 
,kad. padpš 
yf-a fia’tidiiig'oa,

Nardymo Čampijonas

i'ikOU l, -.kV 1" n *

Earl Clark, iš Columųu^ 
Ohio, kuris laimėjo Ameri
kos 3 metrų aukščio nardy-
mo čampij 6ha tą.

Kupiškėnai Jau
■■•m- )

Užbaigė Vasaros 
Atostogas

šeštadienį Įvyksta Pirmas 
Rudens Susirinkimas

- C*A

Kupiškėnų*'Kultūros Draugi
jos valdyba bei nariai jau pa
grįžo iš atostogų. Jie atostoga
vo ne sykiu, bet išsiskirstė po 
visą Ameriką. Vieni vyko į ry
tus, kiti j vakarus, o didžiūną 
pasitenkino aplinkinėmis valsti
jomis, kaip tai Ill.? Indiana, 
Wisconsin ir Michiganų.

Iš atostogų kupiškėnai grįžo 
pasilsėję, su nauja energija 
dirbti ne 'vien fizinį, bet ir kul
tūrinį darbi.

Pas Stani.onį
Tad, ateinantį šęštadiem, rug

pjūčio 16 (įię'Ją? valąndą va
karę, i;r įvyksta. Kup. Kuli. 
Draugijos mėnesinis susirinki-:

Beisbolo. Lošikas Sužeistas

St. Louis Cardinals žymųjį lošiką, kuris lošdamas įlau
žė kaklo kaulą. Jis negalės daugiau žaisti šį sezoną.

Don Padget aplanko savo draugą Enos Slaughter,

Dainininkės 
Komiku Filme

Paveikslas parodo Ted Lew- 
is’ą, ir pagarsėjusias populiarių

f j dainų dainininkes, Andrews Se
sutes, kurie dabar vaidina filme 
“Hold That Ghost”, Palacc Te
atre. Filmo vyriausieji aktoriai 
yra komikai Abbott ir Costello.

Teatre dabar taipgi rodomas 
muzikalis filmas, “Melody for 
Tliree”, su Jęaib Ilcrsholt’u, gar
siuoju “dąkt'ąri?’ rądio rolėse.

(Sp.)

mas. Visi nariai prašomi susi
rinkti. Turim svarbių Draugijos 
klausimų, dėl kurių reikės pa
sitarti.

Prašom susirinkti laiku ir at
vesti naujų narių į draugiją. 
Susirinkimas įvyks F. Stanionio 
but^ 3950 Gladys avė., Chica- 
go, III. P. B.

Vakar rytą prie Kedzie ir 
Warreii bulvaro susikūlė du au
tomobiliai. Jų vairuotojai išli
ko sveiki, bet automobiliai už
šoko ant šaligatvio ir sužeidė 
keturis praeivius.

Prie Sayre ir Grand avenuc 
automobilis suvažinėjo mirtinai 
jauną dirbtuvės darbininkę, 
Miss Patricia Annc Caye, 2007. 
North Sayre avenue.

PERSONAL 
Asmepą Ieško

FRANK GIRDAUSKAS (arba 
Girdautzkas), ar kas žino kur jis 
yra< prašomi pranešti p-iai Anton 
Pecukaitis; 1566 High St, Denver, 
Colo. Labai svarbus reikalas.
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HELP tyANTED—EEMALE
. Darbininkių Reikia

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

REIKALINGOS. MERGINOS ir 
moterys laundrės darbui. Paty
rimas nereikalingos

SUBURBAN LAUNDRY 
3522 W. 63d St.

PATYRUSIOS SKUDURŲ SOR- 
TUOTOJOS. GERAS MOKESTIS. 
ATEIKIT Į 5835 SO. LOOMIS.

REIKALINGOS MOTERYS senų 
žurnalų ir knygų sortuoti. Turi bu 
ti patyrusios. Pastovus darbas, ge
ras mokestis. 1801 North Leavitt.

REIKALINGOS PATYRU S I O S 
moterys skudurų sortuoti. Pastovus 
darbas, geras mokestis. 1801 North 
.ueavitt.

MERGINA, MOTERIS bendram 
namų darbui. Padėti kūdikiui. Ge
ras mokestis. Gyventi vietoj. Sma
gus namas. Keystone 0098.

»i x tLl>—iVirkLiE
Įteikia

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

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

j REIKALINGAS VYRAS dirbti
1 tavernoj. Teisingas, švarus, patiki
mas. Mrs. Gedmin Tavern, 10001 
Commercial Avė.

SCRAP IRON YARD HELPER£ 
AND SHEARMEN. GERAS MO
KESTIS; ATEIKIT Į 5835 SOUTH 
LOOMIS.

REIKALINGAS 
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visą spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS por
teris į road house, kad galėtų iš 
rytmečio už baro būti. Geras mo
kestis, gyvenimas ant vietos. 
5700 W. 79th St. Summit 868W1.

PATYRĘ HAND SANDERS prie 
aukštos rųšies rakandų. Geros dar
bo sąlygos. 3434 So. La Šalie St. 
Boulevard 8446.

JAUNAS ARBA • PUSAMŽIS 
žmogus draivinti karą ir namų 
darbą dirbti. Alga, kambarys ir 
užlaikymas. Kreipkitės ądlresu 
4740 Drexel Boulevard tarp 11 ir 
1-mos.

REIKALINGAS PORTERIS, kad 
suprastų šiek tiek kitehene dirbti. 
Gera mokestis. 5305 W. Lake St.

JAUNAS DOORMAN, švariai at
rodąs, aukštos klasės North Sidės 
restoranui. Vairuoti smulkmenų 
išvežiojjmui troką rytmečiais. Par- 
kinti automobilius. Maža alga, val
gis ,tipsai. Box LE8, 1739 South 
Halsted.

TAVERNAI PORTERIS, šiek tiek 
patyrimo virti. 3502 W. Harrison 
Street.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus, dženitoris ir darbui apie na
mus. Kambarys, valgis ir mokestis. 
Pašaukite NORmal 6902.

REIKALINGA 2-JŲ AUGUSIŲ, 
vyrų prie namų. 1840 So. Halsted 
St. Tel. CANAL 5821.

AUTOS—TRUCKS WANTED 
Autgittąbilijį ir R<^kia

KAS TURITE VARTOTĄ auto
mobilį parduoti. Turi būti geram 
stovyje. Atsišaukite 4436 So, Fair- 
field Avė. Krautuvėj, Tel. YARDS 
6769.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

PAMESTAS BRIDGEPORTE Po- 
meranian šuva. Rudas, visai mažy
tis, pūkuotais plaukais. Atlygini
mas suradusiam. 838 W. 34 Place, 
2 aukštas. Telefonas BOUlevard 
7417.

ANIMĄLS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai--^
POMERANIAN Pedigreed šunys 

ir šuniukai. Raudoni ir juodi. Par
duoda .privatiški ' žmonės. 
______ Fairfield.

SUSIRINKIMAI
roselando Liet. m. klu

bas turės savo mėr>. susirinkimą 
ketvirtadienį, rugpiučio 14 d., 7:30 
vai. vakaro. —Valdyba.

BUSINESS CHANCES 
 Biznio Progos 

TAVERNA PARDAVIMUI. Ne
galiu viena išlaikyti. Abu vaikai 
armijoj, 4758 So. Damen Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučernė 5601 So. LafUn Stret. Biz
nis gerai išdirbtas. Elektrikinė re- 
frigeraėija.

E X T R A 
PARDAVIMUI 2 

BUCERNĖS.
Geroj biznio vietoj, biz

nis senas ir geras.
Priverstas pa r d u o t i, 
nes turiu 3 biznius, ne

galiu apsidirbti.
Parduosiu greit ir pi
giai arba mainysiu į 

namą, arba automobilį.
Atsišaukite tuojau, 

3631 S. HALSTED ST.
MISUEJLLANEULS fUn bAJLE
•' lyajrųs Pardavimai
PARSIDUODA 6 KAPAMS lotas 

Lietuvių Tautiškose Kapinėse. Par- 
Į duoda savininkas. Tel. VICtory 
Į 3781.

NORI PARDUOTI KAPINIŲ lo
tą S. W. Sidėje. Priežastis: apleid
žia miestą. Rašykite arba telęfo- 
nuokite: Mesnard, Hyde Park 2525 
arba Hyde Park 5752. šeštadieniais 
ar sekmadieniais 7130 Cyril Park- 
way

KEAL. ES PATE FOR SALE
____ Naina.i-2emė; Pardavimui

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

REAL ĘSTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland A v e.
Tel. YARDS 1001.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mu- 
raš2p kambari.au ’ $tymp šiluma, 
moderni refrigeracija, arkų durys, 
ąžuolo trimas, puikiam stovy, gerai 
užlaikomas. Metinės pajamos $1,- 
476. Kaina $7,000.

5741 Princeton Avė. 
Englewood 1025.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
5 kambariai ir vienas antram auk
šte. Furnaso šiluma, 32 pėdų lo
tas, insuliuotas atikas, arti mokyk
lų, bažnyčių ir parko. Parduoda 
savininkas, 7224 So. Fairfield Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui »

PARSIDUODA 12 AKRŲ su 
nauju namu. 45 mylios nuo Chica
gos. Kaina $2600. Atsišaukite ar 
rašykite P. K., 3240 S. Halsted St., 
Chicago.

DYKAI SĄRAŠAS 43 specialių 
farmų bargenų Centraliniame Wis- 
consine.

ŲRAHAM LAND OFFICE 
Marshfield, Wis.

VVHOLESALE FURNITURE 
RakandaiirĮtaisaiPardaviinui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi ųuo 40 
iki 60%, Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vieh tik nacionaliu 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALISAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Ch’cacn Ui T*1 HRFhjhlū
». ... • ■ >4 4C■

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

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

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba, 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

FINANCE AND EOĄNS 
______Finansai ir Paskolos ;

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-MŲ MORGIOIV
Mėnesiniais atmoksimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 

Turtas virš $1,000,000.00.

kambari.au
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BIRŽELIO MENESIS - IR DAR LAUKU 
LIETUVOJE NEŠĖJO!

TRYS. SUŽEISTA . CLEVELANDO STREIKE.

Turėjo Valdžios Talkoj Dirbti — Kelius 
Taisyti, Durpes Kasti

Paskutinės Rusų Okupacijos Dienos Lietuvoje
* * X a

(žemiau seka trumpa ištrau
ka iš laiško, kurį nuo artimų 
giminių Kauno apylinkėje gavo 
chicagietis apdraudos agentas 
p. William F. Bui?has, 949 W. 
59th Street. Laiškas rašytas bir
želio 6 d.)

... Brolis dar nieko nesėja, 
reikia valdžios talkoj dirbti į 
Gruzdžius kelio taisyti. Dar nie
ko nešėjo, nei bulvių nei vasa
rojaus. Paskui dar reikės vaiz
džiai durpių kasti... Mano 
mielas ... aš už tave kalbu po
terius, kad Dievas duoda geros 
sveikatos ir laimingai gyveni...

“JO GERA ŠIRDIS NEPAJĖGĖ 
VISKO PERGYVENTI”

(šis laiškas atėjo kiek laiko 
atgal pp. B. J. Vabrinskams, 
6922 South Campbell avenue, 
nuo giminaitės Višakio Rudoje. 
Jis parašytas labai atsargiai, 
kad neužkliūtų cenzūroje, bet 
atydžiai perskaičius galima su
prasti ką laiško autorė nori pa
sakyti, ir kas buvo kaltas dėl 
jos vyro netikėtos mirties.)
Mano brang. Tetute, Tetėnuk:

Turiu jums pranešti labai 
liūdną žinią—mirė musų bran
gusis vyras ir tėvas a.a. Pau
lius. Likome našlaičiai taip stai
giai ir netikėtai, kad ir šian
dien sunku suprasti kaip tai į 
vyko. Jus iš laikraščių žinote 
kad musų krašte įvyko daug 
permainų.

Sąryšy j su tuo ir mano vy
ras buvo iškeltas į Vilnių, bet 
ten nė vieno mėnesio neišgy
veno. Labai pavargo bedirbda
mas, atvažiavo į Kailhą.... ir 
tą pačią dieną mirė. Mes su 
vaikais gyvenom Višakio Ru
doj. Jis atvažiavęs į Kauną pa
rašė laišką, kad už kelių dienų 
atvažiuos pas mus. Mes laukėm 
atvažiuojant, o jis vargšas, nu-, 
ėjęs į viešbutį, vienas, visų ap
leistas, atsigulė ir amžinai už
migo... Jo gera širdis nepajėgė 
visko pergyventi. Likau su ma
žais vaikučiais...

Šis įvykis taip mane sukrė
tė, kad ir dabar negaliu atsi
peikėti ir negreit musų gyveni- Armija skelbia, kad rūg
inąs įeis į normalias vėžes. Tie- p ūčio 27-29 paims 348 vyrus 
sa, šiandien visame pasaulyj la- iš Chicagos 33-50 wardų.

Nenumatytas Numeris Programoje

NĄIT.JTENU-ACME Photo
Šis vyras festivale, Oregone, “vaikščiodamas” įtem

pta viela 60 pėdų aukšty, paslydo ir nukrito ant neto
liese pastatyto automobilio stogo.

imi liūdna, neramu, bet tokia 
šeimos nelaimė labai skaudus 
dalykas...

... Kad butų ramus laikai, 
vis kaip nors gal susitvarkytu
me, bet kai iš visų pusių girdė
ti audros ir žaibai, sunku kas 
padaryti ...

TURĖJO VAISTINĘ — 
“BURŽUJUS”

(Čia paduotos ištraukos buvo 
paimtos iš laiško, kurį gavo- R. 
Shaikus, 4011 South Talman 
avenue, iš Drusėnų, Daugailiuo
se.)

.. . Džiaugiamės, kad nors jus 
galite laimingai ir linksmai gy
venti ir nematote to skurdo, 
kurį musų biednai Lietuvai at
nešė sovietų Stalinas. Kaip ko
kiu juodu, nenustumiamu de
besiu mus turi užgulę. Ir dejuo
ji negali. Pas mus Lietuvoje ne- 
natvsi 1 nksmo, ramaus žino-•Z J

jaus. Vaikšto nusiminę kaip 
nabašninkai.

.. . Keli prasigėrę tinginiai 
prisirašė prie komunistų ir sa- 
<o gyvenimą nori pagerinti in- 
davinėdami žmones. Kur ką 
nugirdo, kokį žodį kur jiems 
netinka, arba jei tas turi nu
sipirkęs, tai tuoj skundžia, kad 
atimtų. Labai liūdnai gyvenam, 
nors laikrašč'ai labai gražiais 
žodžiais rašo, kad “užtekėjo 
saulė ir prašvito Stalino pen
kiakampė žvaigždė.”

. . . Savo nieko neturim ir ko
misarai vaikščioja po kaimus ir 
ragina, kad skubėtume dirbti. 
Jeigu nori kokį gyvulį parduo
ti ar pasiskersti, tai turi pirma 
komiteto pasiklausti. Jie tada 
tvarsto. Jeigu parduodi ar pa- 
skerdi be jų žinios, tai gauni 
nepanešamą pabaudą.

Nuo Bolio atėmė vaistinę ir 
žemę. Už tai, kad jis turėjo 
vaistinę, tai jį paskaitė buržu
jum. Jis atvažiavo pas mus, 
bėgdamas nuo komunistų, kad 
jį į Sibirą neišvežtų arba kad 
nepasodintų kalėjiman, nors jis 
nepriklausė nei prie jokios or
ganizacijos.

Raitoji policija stengiasi atsteigti tvarką tarp pikietininkų ir nepriklausomų 
darbininkų prie streiko suparaližiuotosc dirbtuves Clevelande. Per apsistumdymą 
trys žmonės sužeisti.

Debatai Karo 
Klausimu

T. V. Smith Prieš Norman 
Thomas

Penktadienį, 8 v.v., Chicagos 
Universiteto Mandel Salėje, 57 
ir University avenue, įvyks įdo
mus debatai karo ir Amerikos 
užsienio politikos klausimais.

Teigiamą pusę ims T. V. 
Smith, buvęs kareivis ir prof. 
universitete, o neigiamą — Nor
man Thomas.

Aiškins Kaip Lavina 
Darbininkus Ginklų 
Pramonėms

šįvakar, iš WBBM.
Radio stotis/W.B.B.M„, (780 

kc.) šįvakar nuo 7:30 Chicagos 
laiku transliuos įdomų radio 
programą apie darbininkų ruo
šimą dirbti ginklų pramonėse.

Kalbėtojai praneš kaip vai 
džios įstaigps, WPA, CCC ii 
NYA, nemokamai lavina darbi
ninkus mechaniškam darbui, ir 
parūpina jiems darbus. Taipgi 
bus duodami nurodymai, kas 
reikia daryti, kad į kursus įslo 
ti, ir kur kreiptis.

WPA per praėjusius 12 mė 
nėšių išlavino 6,230 darbinin
kus, ir darbus tuojau parūpino 
4,370-čiai.

Nauja Amatų 
Mokykla Apylinkėje

The Industrial Tradc Schoc 
(amatų mokykla), kuri mokin: 
visokių metodų metalams suvi
rinti ir sujungti, elektros i 
aviacijos darbų, dabar yra ati 
taryta adresu 1910 S. Kedzie 
Paprastas, savitas mokymo m e 
odas sutaupo ta p laiko, kai 
r pinigų. Nereikia kon trakt; 
įasirašyti, ir studentai gali pa 
iauti dirbę kai nori.

Dabar yra formuojamos kla 
sės, ir kas nori, gali atsilanky 
ti ir apžiūrėti šapą be jokių prie 
volių, be obligacijų, pareiškė R 
Kay, Sales Manager.

U. of C. Padalino 
10 Stipendijų

Chicagos Universitetas vakai 
paskyrė stipendijas 10-čiai Chi 
sagos viešųjų mokyklų abitu
rientų. Viena stipendija teko 
moksleivei iš Lindblom, Jose 
phine M. Sana, 5122 S. Camp
bell avenue.

Atidarys Televizi
jos Stotį

Zenith Radio Corporation ga
vo valdžios leidimą įsteigti ir 
operuoti televizijos stotį Chica- 
goje. (Televizija yra paveiks
lų perdavimas radio bangomis).

| Wilson Kompanija 
Pakėlė Algas 5c. 
Savo Darbininkams

Armour Darbininkai Priėmė 
Naują CIO Sutarti

Kai tik Armour bendrovė už
vakar paskelbė, kad pakelia al
gas savo darbininkams 5c., tuoj 
po ,5c., valandai darbininkams 
pridėjo ir Wilson and Co., mė
sos firma.

.i ii

Wilson kompanija turi apie 
15,000 7-iose dirbtuvėse, kurios 
randasi vidurvakarinėse valsti
jose. Sutarties su CJO kompa
nija neturi.

Armoure betgi CIO skerdyk
lų unija turi didžiumą ir kalba 
darbininkų ' vardu. Vakar vaka
re unija sušaudė jų susirinki- 
na adresu 4753/iSo. Marshfield 
įvenue, išdiskusuoti it priimt' 
jaują sutartį, .kurioje kompa
nija 5 centų pa&ėįimą darbinin
kams suteikė. i

Apima 14 Dirbtuvių
Šią žinią rašant mitingo re 

mltatai nežinomi, bet unija bu
žo. tikra, kad darbininkai sutar
tį priims.

Ji apima 14-ką Armoure 
dirbtuvių Amerikoje, kuriose 
virba apie J.J,< 00 darbininkų.

Jei Kiti Rengia 
Vakarus, Tai 
Kedėl Ne Jie?
Juk ir Jie Mėgsta Pasturmuoti 
— Kartais Labai Smarkiai.

George šešlaųskas, iš Hines, 
III., praneša mitinis, kad šešta
dienio vakare, prie 15th ir 
49th avė., Cicero j, įvyko 
“Našlių ir Našliukių Kliubo” 
“Dolerinis Balius.”

“O, labai įspūdingai”, jis 
sako, “susirinkę linksminosi 
jausmais gryno lietuviškumo, 
su gėrimais, o vakarienei, 11 
valandą, gardžiais valgiais nu
statyta stalai. įraipgi lietuviš
ka orkestrą grįeže gausiai. O, 
tos vietinės gabios moterėles 
daug sudainavo žavėtino ma
lonumo aidų!”

“Visi užganėdinti, pralei
dom linksmai vakarą,” baigia 
p. šešlaųskas.

Tai taip linksminosi našlės 
ir našliukės.

Rytoj Butkų
Byla Moterų Teisme

Miesto Motery teismas vakar 
pradėjo svarstyti, bet vėliau ati
dėjo iki penkta/lįepio tivlą, ku
rioje figūruoją trys lietuviai,

čius, pašvitiniečius ir krukie- 
čius, suprantama, ir visus 

John Butkus ir jo žmona, 4348 (chieagiečius užprašo atsilan- 
S. Rockwell st, įr alūdinink^ kyti. Geras laikas ir malonios 
Frank šeštokas, 111 W. lllth vaišės užtikrintos.
Street. Visi buvo areštuoti po Vardan Komisijos, 
nesusipratimo šeštoko alinėje. B, Vaitekūnas, kl. rašt.

Šiandien Laidoja 
M. Drabishauskienę

Mirė Rugpiučio 11-tą.
ENGLEWOOD. — St. Mary 

kapinėse šiandieną yra laidoja
ma chicagietė Marijona Drabi- 
shauskienė, kuri mirė rugpiučio 
11 d., sulaukusi 46 metų am
žiaus.

Velionė buvo po tėvais Vait- 
kaitė, paėjo iš Luokės parapi
jos, Telšiuose, ir Chicagoje gy
veno adr. 248 West Marąuette 
Road.

Kūnas yra pašarvotas La i n 
and Sons laidotuvių koplyčioje, 
prie 63-čios ir Harvard avenue. 
9:30 vai. ryto kūnas bus išly
dėtas į St. Bernard bažnyčią 
pamaldoms.

Velionė'paliko dvi dukteris 
Oną ir Marijoną, taipgi sūnų 
Tanią, seserį Kazimierą Raudo
nienę ir daugiau giminių Ame
rikoj ir Lietuvoj.

Joniškiečių Klubo 
Piknikas Rugp. 
17,0 ne Rugp. 24

Įvyks Spaičio Darže

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo piknikas į- 
vyks ne rugp. 24, bet sekma
dienį, rugpiučio 17 d., Spaičio 
darže, prie O’Henry Parko, 
Willow Springs, III. kaip buvo 
pranešta {Naujienose rugpiu
čio 8, 1941.

Joniškiečių Kliubas rugpiu
čio 10 d., turėjo savo susirin
kimą, kuriame apsvarsčius 
■kliubo bėgančius reikalus, 
rengimo komisija būtent pir
mininkas Jonas Jonkus— iž
dininkas Kaniušas ir draugas 
Vladas Buknius pranešė, kad 
busimam piknikui viskas jau 
pilnoj tvarkoj.

Parūpinta gera muzika šo
kiams, užkandžiai ir skanaus 
gėrimėlio.

Ruduo Jau Artinasi.
Maloni vasarėlė palengva 

slenka link rudens, kuris ne- 
betaip švelniai glamonėja gi
lių lankytojus. Tad, Joniškie
čiai pasiskubino atlaikyti savo 
paskutinį šių metų pikniką 
pirm negu atvyks rudens rūs
tesnės dienos. Pakarto j am, 
piknikas šį sekmadienį, rug
piučio 17 d. (Pradžia 11 vai. 
ryto. Įžanga - visiems veltui, 
ir dar bus dovanų. Taigi, jinai 
visus Joniškiečius savo kai
mynus: žagariečius, skaisgi- 
rieČius, gruzdiečius, meškutie-

Šįryt Laidoja
Juozą Roką

t' c

Our Lad'y Of Sorrows
Kapinėse

Iš koplyčios adresu 4817 W. 
Chieago avenue, šįryt bus pa
laidotas senas Northsidės lietu
vis, Juozas Rokas. Jisai mirė 
šios savaitės pradžioje.

Velionis gyveno adresu 4313 
W. Walton Street. Paliko žmo
ną Pauliną, ir vaikus, Helen, 
Emil, John ir Joseph.

Pamaldos įvyks St. Cyril and 
Methodius bažnyčioje, o kūnas 
bus palaidotas Our Lady of Sor- 
rows kapinėse.

1941 — Tikrai 
Atostogų Metai 
Chicagos Lietuviams
Visi Važiuoja, Vis į Tolimus 

Kraštus.
šią vasarą visur, kiekviena

me Amerikos kampelyje, ga
lima rasti atostogaujančių 
Chicagos lietuvių.

Važiavo ir tebevažiuoja jie 
į Californiją, važiavo į Kana
dą, važiavo į pietus, į šiaurę, 
į rytus ir į vakarus.

Visą būrį buvo galima už
tikti kalnuotoje Colorado val
stijoje, bekopiančius į garsų
jį Pike’s Peak kalną.

Denveryje.
Ten šįmet Denverio ir 

Glenvvood Springs apylinkė
se keletą savaičių atostogavo 
chicagiečiai Stasys ir Elžbieta 
Norvaišai, 417 West 56th st.

Viso ten praleido apie pen
kias savaites ir grįžo Chica- 
gon šios savaitės pradžioje. 
Sako, kad jau laikas grįžti 
prie pareigų, kurias eina nau
jame Chicagos pašte. Ten p. 
Norvaišas daug metų tarnau
ja už klerką.

Stasys dar nėra senas žmo
gus, bet daug ko yra pergyve
nęs. Jaunesnėse dienose jisai 
tarnavo ir Dėdės Šamo karo 
laivyne. Yra darbštus ir pa
triotiškas žmogus.

' —Draugas.
Irgi Coloradoje.

Prie IPike’s Peak, Colorado 
valstijoje, “koubojų” tarpe 
porą savaičių atostogų pralei
do ir chicagietė p. M. Vaidžiu- 
nienė, 4152 S. Mozart st., su 
sumrm Richardu.

Iš karto, pasakoja, kalnai 
buvo labai baisus, bet apsi
pratus buvo labai smagu jais 
važiuoti, o grįžtant Chicagon 
Illinois lygumos atrodė labai 
neįdomios.

Whitney Paleistais iš Sing Sing

N AUJIEN V*ACME> Televhoto
Išsėdėjęs 40 mėnesių už vogimą, Richard Whit- 

ney, buvęs New Yorko biržos prezidentas, apleidžia 
Sing Sing kalėjimą. Jis dabar gavo pieno ūkio tvarky
tojo tarnybą.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Kad sutaupyti gasolino ka
ro reikalams Kee^hin Motor 
Transport Company vakar pa
keitė dalį trokų arkliniais ve
žimais prekes išvežioti Chica- 
goję.

• Policija suėmė už svetimų 
laiškų vogimą kareivį John 
Brouwer iš Fort Sheridano, 111. 
Negana to, pasirodė, kad jisai 
yra dezertyras.

• Rugpiučio 6 d., Winnetko- 
je mirė senelė Mrs. Mary Wells, 
našlė buvusio Chicagos mėsos 
fabrikanto. Jinai paliko $2,000,- 
000 13-kai anūkų ir kitų įpė
dinių.

• Gavęs širdies ataką kino- 
teatre prie 3810 Broadvvay, mi
rė Charles W. Wurster, 71, Chi
cagos miesto teismo klerkas, 
653 Gordan Terrace.

e Iš A and P firmos sandė
lio, adresu 3931 S. Leavitt st., 
vagys pavogė 2,000 svarų svie
sto.

• Norėdamas truputį pasi
važinėti, 16 metų berniukas Ro- 
land Pechar “pasiskolino” au
tomobilį nuo 1400 Lake Shore 
Drive. Jis buvo suimtas ir ati
duodamas teismui už automo
bilių vogimą. Tai buvo pirmas 
berniuko nusikaltimas. Gyveno 
ad. 65 W. Maplc st.

• Už tariamą kyšių ėmimą 
policijos departamentas suspen
davo du South Chieago policis- 
tus, Leit. Arthur F. Patton ir 
pol. John McDermott.

• Chicagietis Hans Krohn, 
5906 Wentworth avenue, pasi
gyrė vienoje alinėje, kad “jisai 
matė kaip Lindberghų sūnūs bu
vo pagrobtas.” Netrukus jisai 
jau buvo FBI agentų rankose. 
Atrodo, kad truputį perdaug 
“ištraukė”.

• Kapitonas Cornelius O*- 
Ke^fe, 1’0326 Calhoun avenue, 
per 39 rastus tarnavo ugnia
gesių departamente. Jo darbas 
buvo pavojingas, bet niekad ne
buvo sužeistas. Bet bedirbdamas 
.įamie jisai nusirito kopėčiomis 
ir mirtinai susižeidė.

e Garaže ties 2700 Highland 
avenue, Berwyne, buvo atras
tas negyvas 20 metų jaunuo
le, Charles F. Helcl, 2719 Huy- 
er avenue. Policija spėja, kad 
jisai nusižudė.

O Murray Parke, 1743 W. 
73rd atrcet, nežinomas pikta- 
daris pašovė 15 metų berniu
ką Bert Greco, 7123 S. Hermit- 
age avenue, kuris ten buvo nu
ėjęs pasivaikščioti su mergaite.




