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VOKIEČIAI TŪKSTANČIAIS AREŠTUOJA 
PARYŽIAUS GYVENTOJUS

SMARKI AUDR APGRIOVĖ NAMĄ

. Prancūzai protestuoja prieš okupantus 
ir Petaino režimą

VICHY, Prancūzija, rugp. 27
Pierrc Lavai, buvęs Vi-d. •• 

chy valdžios vicepremjeras ir 
pirmas maršalo Petaino įpėdi
nis, Versalyje nacių priešų bu
vo pašautas, skelbia specialus 
prancūzų valdžios pranešimas.

Lavalis sužeistas dviem kul
kom. Viena kulka pataikė į ran
ką, o antroji kliuvo į liemenį. 
Manoma, kad žaizdos ne mir
tinos ir tikimasi, jog sužeista
sis pajėgs išgyti.

Lavalis buvo karščiausias ben
dradarbiavimo su naciais šali
ninkas ir visą laiką skelbė, jog 
Didžioji Britanija privalo 
sunaikinta Prancūzijos ir 
ropos tautų gerovei.

Lavalis buvo pašautas,
jis registravo prancūzų jaunimą 
kovon prieš Rusiją. Užsiregis
travusieji jaunuoliai privalės 
būti vežami į Potsdamą ir vo
kiškų karininkų apmokami ka 
ro veiksmams.

Kartu su Lavaliu buvo pašau
tas ir Marcei jpeat, kitas pran
cūzų politikierius, kuris visą lai
ką skelbė reikalą glaudžiai ben
dradarbiauti su naciais. Pasi
kėsinimas įvyko šios dienos ry
tą, kai Versalin susirinko ofi
cialios Prancūzijos žymesnieji

būti
Eu-

kai

atstovai pirmam jaunimo mitin
gui.

Lavalis su Deatu turėjo kal
bėti mitinge, o vėliau patys tu
rėjo surašinėti jaunuolius, bet 
pačių jaunuolių buvo sužeisti.

Kariška vokiečių policija, 
prancūzų žandarų padedama, 
krečia kiekvieną Paryžiaus na
mą 4-tam, 11-tam ir 20-tam dis- 
trikte ir areštuoja kiekvieną na
cių priešą, šiomis dienomis ta 
po areštuota daugiau, negu 10,- 
000 asmenų.

Visoje Prancuzijoje jaučia
mas nepasitenkinimas ir val
džia nutarė pagreitinti specia
lių tribunolų veikimą. Teisingu
mo ministeris Barthelemy įsa
kė išskirti 300 bylų, kuriuose 
kaltinami asmenys priešvalsty
biniu veikimu ir perduoti jas 
specialiems teismams, kad grei
tai butų paskirta pavyzdinga 
bausme.

Vokiečių karo vadovybė ma
no, kad asbotažo aktus prieš 
geležinkelių tinklą , gali ruošti 
nusileidę britų parašiutininkai ir 
įsakė griežčiausiai*ip^rti ŠĮ rei
kalą. Paskyrė civilius gyvento
jus saugoti geležinkelių linijas. 
Jeigu sargybas einąs gyvento
jas nesuras sabotažo kaltinin
kų, ji bus baudžiamas mirtimi.
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Atlantiko pakraščiais praūžė labai smarki audra, kuri apgriovė paveiksle 
matomą namą Woodbridge mieste, N. J. valstijoje. Audra sugriovė apie šimtą 
namų. Miestelis dabar panašus į bombų išgriautą Europos miestą. Audra paliko 
be pastogės kelis šimtus gyventojų, bet gyvybės neteko tiktai du žmonės.

SEKRETORIUS HULL NELEIS JAPONAMS 
TRUKDYTI PREKYBOS JUROMIS

Sovietai perspėjo 
japonus

i i '

Amerika ves benziną 
rusams

Amerikai pasiūlė 
bazes Afrikoje

IRANO ŠACHAS PRAŠO TAIKOS
Pasižada išvyti na 

cių agentus
TEHERANAS, Iranas, 

2'7 d. — Irano šachas pasikvie
tė britų Jr sovietų ministerius, 
kuriems pažadėjo vienos savai
tės laikotarpyje išvyti visus na
cių agentus ir prašo taikos.

Irano premjeras Ali Mansur 
parlamentui pranešė, kad sovie
tų aviacija bombarduoja karo 
apsaugos neturinčius Irano mie
stus.

Britų aviacija užpuolė persų 
postus ir užmušė vyriausią per
sų laivyno admirolą.

rugp.

sovietų kariuomenė žengia Ira- 
nan sulig 1921 metais padary
ta sutartimi, tvirtina Lozov- 
skis.

Sovietai skaito Irana “drau
giška” valstybe ir deda pastan
gas apsaugoti šią valstybę nuo 
nacių agentų. Irano kariuome
nė nesipriešina sovietams.

WASHINGTON, D. d., rugp. 
27 d. —Sekretorius Hull spau
dos atstovams šiandien pareiš
kė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės neleis trukdyti lais
vos prekybos Pacifike.

Valdžia yra pasiryžusi siųsti 
karo medžiagą ir benziną Ru
sijon per Pacifiką.

Kol juros prekybos laisvės 
politika nebus pakeista, valdžia 
laikysis šio principo.

. Britai derasi su 
persais

LONDONAS, rugp. 27 d. — 
Irano sostinėje tęsiamos britų 
ir sovietų pasiuntinių derybos 
su Irano valdžios atstovais grei-1 
tam konflikto likvidavimui.

Britų karo sluoksniai mano, 
kad trijų dienų laikotarpyje bus 
visiškai palaužtas kariškas per
sų pasipriešinimas.

Britų laivynas kontroliuoja 
visus svarbesnius Irano uostus 
ir didesnius laivus. Persų ša
chas nemano atsispirti rusams 
ir britams. ■

Sovietai paėmė 
Tabrizą

Turkai akyliai 
seka nacius

Japonų ambasado
rius tarėsi su Hull

MASKVA, Rusija, rugp. 27 
d. — Užsienio komisaras Molo
tovas šiandien labai griežtai per
spėjo japonus, kad sutrukdymas 
prekybos pen Vladivostoką bus 
Skaitomas nedraugišku veiks
mu.

Perspėjimą Molotovas perda
vė komisariatan pakviestam ja
ponų ambasadoriui.

Sovietų ambasadoriui Smeta- 
ninui įsakė apsilankyti užsienio 
ministerijoj Tokio mieste ir per
duoti ši perspėjimą pačiam 
ponų ministeriui.

BRAZĄVlLLE, ekvat orini 
Afrika, rugp. 27 ęd. — Laisvi 
prancūzų generolas de Gaullc 
šiandien pareiškė, kad jis ofi 
c:aliai pasiūlęs Jungtinių Vai 
stybių valdžiai steigti karo ba 
zes Afrikoje.

De Gaulle pasiūlė Duala, Por 
Gentil ir Port Noire uostus, kui 
gali būti įsteigtos stiprios juro? 
ir oro laivyno bazės.

Amerikos karo laivynas gale 
tų pastoti naciams kelią pietį 
Amerikos okupacijai.
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Naciai išžudė 
40,000 rusų

HITLERIO VALDŽIA IGNORAVO LAIKINĄ 
JĄ LIETUVOS VYRIAUSYBE

Nesiteikė atsakyti Į laikinosios valdžios 
telegramas

STOCKHOLMAS, Švedija, rugp. 27 d. — Švedų laikraštis 
‘Dagens Nyheter” paskelbė savo korespondento Berlyne prane
šimą, kad laikinoji Lietuvos vyriausybė pasiuntusi iš Kauno te- 
egramą Vokietijos reicho kancleriui Hitleriui apie Kauno ir Vil
niaus išlaisvinimą ir apie tautinės Lietuvos vyriausybės suda
rymą Kaune.

Ta pat telegrama buvo prašoma pripažinti Lietuvos vyriau
sybę, kuri perėmė valstybines funkcijas ir bendradarbiauja su 
vokiečių kariuomene kovoje prieš bolševikus. Laikraštis pridu
ria, kad Lietuvos vyriausybė j tą telegramą jokio atsakymo ne
gavusi.

Kitas švedų laikraštis, rašydamas apie nacių komisarų tvar
dą Lietuvoje, priduria, kad Lietuvos gyventojai galėsią dalyvau
ji komunalinėse ir miestų valdybose.

Liudas Gira Vilniaus 
kalėjime

Nežinia ar jis pats pasiliko 
Lietuvoje, kai bolševikai bėgo, 
ar jis buvo pakeliuje suimtas.

KARALIAUČIUS, Vokietiia, 
»’uop. 27 d. — Privatiniu keliu 
atėjusiomis žiniomis, Liudas Gi
ra, bolševikinės Lietuvos vyriau- 
’.ybės švietimo komisaro pama
tuoto jas, esąs suimtas ir sėdįs 27 d. — Bolševikų GPU agen- 
Vilniaus kalėjime.

Bolševikai išvežė 
Raštikio vaikus

Šveicarija, rugp.

Tiria benzino stokbs 
priežastis

WASHINGTON, D. C., rugp. 
;7 d. — Senato komisija šian- 
lien pradėjo nagrinėti priežas- 
is, kurios privedė prie benzino 
>tokos rytų valstijose.

Senatas pirmiausia iškjausi- 
iės benzino tvarkytoją Ickes.

Booseveltas pareiškė, kad pa- 
zasarį šis reikalas bus išsprę- 
;tas, nes bus baigta statyti ben
zinui pervežti keli tankai ir nu
tiesti vamzdžiai. Hendersonas 
perspėjo dėl benzino kainų ry
mose.

tai, prieš bėgdami iš Lietuves, 
pagriebė'su savimi gen. St. Raš
tikio, vaikus ir seną motiną.

Gen. Raštikio žmona pagro
bimo metu buvo išėjusi ir bol
ševikai negalėjo jos pagrobti.

Vienas Raštikiu kūdikis bu
vęs tiktai kelių mėnesių am
žiaus. Šios žinios dar galutinai 
nenustatytos ir dedamos pastan
gos viską išaiškinti.

Artistai dainuoja 
Kauno radijo 

stoty

ANKARA, Turkija, rugp.
d. — Turkų valdžios sluoksniai 
bijo, kad šiomis dienomis vo
kiečiai nepareikalautų išvyti iš 
Turkijos visus sąjungininkų 
ekspertus ir patarėjus.
• Bulgarijos pasienyje vokie
čiai sutraukė penkias savo ka
riuomenės divizijas. Hitleris pa
skyrė generolą Listą nacių ka
ro jėgų viršininku.

Turkai mano, jog naciai ren
giasi karo operacijoms Darda 
nelams užimti. '

WASHINGTON, D. C., rugp. 
27 d. — Japonų ambasadorius 
Kišisaburo Nomura šiandien lan
kėsi užsienio departamente ir 
matėsi su sekretorium Hull.

Nomura mano, kad benzino 
vežimas į Vladivostoką bus ge
ruoju išspręstas. Ambasadorius 
deda pastangas aptarti visą 
lę svarbesnių abu kraštus 
čiančių klausimų.

Skundėsi, kad valdžia jam
rišusi rankas ir kojas pasitari
mų metu.

Rusai atmušė 
nacių jėgas
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MASKVA, Rusija, rugp.
d. — Sovietų karo pranešimas 
tvirtina, kad jiems pavyko at
mušti nuo Leningrado nepapra
stai didelius nacių aviacijos kie
kius.

Šiandien Leningrado apylinkė
se pavyko numušti 101 nacių 
lėktuvą. Vokiečiai bandė išnai
kinti rusų aerodromus 
nuoti orą, bet jiems 
ko.

Vokiečiai bandė
frontą keliose vietose, bet so
vietų jėgom pavyko juos visur 
sulaikyti.

BERLYNAS, rugp. 27 d. - 
Vokiečių štabas skelbia, kac 
jiems pavyko visiškai sunaikin 
ti 22-ą sovietų armiją.

Tapo užmušta ir išžudyta dau 
giau negu 40,000 sovietų karei 
vių. 30,000 raudonųjų vokiečia 
paėmė nelaisvėn. Ši kova įvyke 
tarp Smolensko ir 
ki miestų.

Dniepro srityje 
riuomenė smarkiai
nes nenori leisti išblaškytai Bu- 
diony kariuomenei suorganizuo
ti fronto linijas.

Velykie Lu

vokiečių ka 
vejasi rusus

ir domi- 
nepavy-

pralaužti

Odesoje vaikšto 
autobusai

Japonai Įteikė pro 
testą Amerikai

MASKVA, Rusija, rugp. 
d.' ■

MASKVA, Rusija, rugp. 27 
d. — Sovietų kariuomenė šian 
dien paėmė Tabrizo miestą ir. 
veržiasi Irano gilumon.

Sovietų valdžia nenutraukė 
diplomatinių ryšių su Iranu, lies

27
Sovietų agentūros skel

bia, kad valdžiai pavyko radio 
telefonu pasikalbėti su sovietų 
kariuomenės viršininkais Odeso
je.

Pastarieji tvirtina, kad mie
ste gyvenimas eina normalia 
'varką. Fabrikų dauguma tęsia 
savo darbą ir mieste vaikšto 
tramvajai ir autobusai.

Vokiečiai apsupo miestą, bet 
jie dar toli, kad galėtų pakenk
ti miesto gyvenimui.

TOKIO, Japonija, rugp. 27 d 
— Japonų valdžia įteikė griež 
tus protestus Sovietų ir Jung
tinių Valstybių valdžioms de'.' 
benzino plukdymo į Vladivos
toką. .; >

Japonus labai erzina žinia, 
jog Amerika atsisakė parduoti 
japonams aviacijai reikalingą 
benziną, tuo tarpu Amerikos 
laivai tą benzmą japonų panor 
syje praveža ir atiduoda ru
sams.

Japonams nepatinka, kad šiai 
prekybai pasirinktas' Vladivos
tokas. ’’ v ' ■'1

— Ru^ai paėmė nelaisvėn vie
ną vokiečių karininką, kuris 
tvirtina, jog maršalas von Rųnd- 
stedt tapo kito nacių karinin
ko nušautas. Rundstedt; buvo 
artimas generolo Fritsche drau
gas ir nestojo nacių partijom

— Rusai rengiasi apleisti Ta
liną, todėl ir padegė svarbesnes 
miesto dalis. 1

Japonams nemano
ma nusileisti

— Britų aviacija smarkiai 
lombardavo nacių laikomus 
prancūzų juros-pakraščius ir nu 
mušė 10 nacių lėktuvų. Britai 
neteko 7 savųjų.

— Vokiečiai pradėjo organi
zuoti kariuomenės vienetus iš 
Lenkijoj gyvenusių vokiečių 
Naujai mobilizuoti bus siunčia
mi sovietų frontan.
- — Japonų valdžia suvaržė vi
siems užsienio diplomatams ben
zino kiekį. Ambasadoriams per 
mėnesį duos tiktai šimtą galio
nų, o karo attache gąus 60.

— Vokiečių ambasados spau
dos viršininkas iš Argentinos 
orlaiviu šiandien pabėgo į Bra
ziliją. Nacis Sanstedt buvo kal
tinamas priešvalstybiniu veiki
mu ir pakviestas tardymui.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
27 d. — Kauno radijo stotyje 
karias nuo karto koncertuoja 
šie artistai: Kipras Petrauskas, 
ponia Grigaitienė, p-lė Gr. Ma
tulaitytė, p-ia V. Jonuškaitc- 
Zaunienė, Dvarionienč, Stasys 
Santvaras ir Sodeika.

Dvyliktą valandą per radiją 
skamba Kauno Karo muziejaus 
varpai. 22 vai. 30 min. progra
ma baigiama Lietuvos himnu. 
Vėliau sugrojamas vokiečių him
nas.

Pranešimai per radiją daro
mi iš vokiškų šaltinių. Dažniau
siai skaitomos vokiečių agentū
rų verstos žinios.

— Vokiečiai pasiuntė italų 
kariuomenę Belgradan, kad nu
malšintų sukilusius gyventojus. 
Jugoslavijoj buvusi vokiečių ka
riuomene pasiųsta Rusijon.

ORAS
Debesuotas, vakarė lis. ,, , ’ 

.įSa^e teka 6:10;- leidžiasi
— 7:32.

WASHINGTON, D. C., rugp 
27 d. — Roosevelto paskirta ka 
ro misija išvažiuos Kinijon u; 
dviejų savaičių. -

Sekretorius Ęull paneigė vi 
sus gandus, kad Amerika yr; 
pasiryžusi padaryti didelius nu
sileidimus japonų politikai toli 
muose rytuose.

Amerikos valdžia nepripažį
sta prievarta padaryto užkarta 
vimO, pareiškė Hull, if stengsi? 
galimai daugiau padėti kinie
čiams gintis nuo užpuolikų.

—. Amerikoje gamintas bonv 
banešys perskrido Atląntiką per 
pusaštuntos valandos.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Lavaliui padaryta operacija ir iš pilvo išimta kulka. Ti

kimasi, kad Lavalis pagis, bet jam gresią labai didelis pavojus.
— La valį pašovė jaunas prancūzas f «.il Čollete, kuru pa

sidavė policijai. Tuo pačiu metu tapo pašautas vienas kar^vis 
ir vienas prancūzų pulkininkas.

— Vokiečiai tvritina, kad jų kariuomenė pasiekė Maskvos- 
Leningrado geležinkelio liniją.

’ Tvirtinama, kad Irano premjeras atsistatydino ir šachas 
bando sudaryti naują valdžią.

— Lavaliui pataikytos ne dvi, kaip pradžioje buvo skelbta, 
bet keturios kulkos. Viena perėjo gerklę, o kita Įsmigo šuSa 
Širdies.

— Vokiečių karo komandantas uždari vizas masonų ložas 
Belgijoj ir įsakė konfiskuoti jų turtą.

— Dniepro žemupyje, vokiečiai tvirtina, jiems pavyko pa
imti Borislavo miestą.

»* * *• t .'
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Vaikams reikalingi dalykai
Dabar krautuvės yra pilnos 

tėvų ir vaikų. Daugumas jų 
sustoja prie mokyklai reika
lingų daiktų. Iš visų pusių 
girdisi: “Mama, pirk man tų 1 
Papa, pirk man tų 1”

Tėvai, turėdami mintyse ir 
širdyse tų norų, siųsti vaikų 
į mokyklų tinkamai prisiren
gusį, perka reikmenes, kurios, 
jų manymu, yra . reikalingos. 
O dažnai išeina, kad vaikas 
negali tuos dalykus suvartoti 
ir jie yra jam visai netinka
mi.

Mažos dėžės geresnės.

Dėl to noriu ir vėl tėvams 
priminti, kad vaikui reikme
nes reikia pirkti rūpestingai, 
žinoma, vaikas nori ^vį^ūs 
tuos dalykus, ant kuijfų jo 
akys sustoja. Jis nčri didzjmi- 
sių ir spalvingiausių dozę ‘pai
šeliams, nežiūrint to, kad ta 
dėžė netilps jo rašyk lojo.

Mokyklos rašyklos yra ma
žos. Jose yra vietos kelioms 
knygoms ir tiktai mažai pai
šelių dėžei, kuri turi būti ne 
ilgesnė kaip dvylikos colių ir 
apie dviejų colių platonui. 
Jeigu vaikas atsineš 'didelę 
paišeliams dėžę, tai veikiau
siai mokytoja lieps jam ją 
palikti narrtie.

Vaikui reikia tik poros pai
šelių, smailintuvo, išdilintuvo ir 
mažos lineikos. “Fountain pen” 
yra abelnai vartojama nuo šeš
tos klasės, o pradines klasės 
nevartoja a t ramento. Jeigu rei
kia, tai mokykla parupiito 
plunksnas.

Yra patartina pirkti vaikui 
paišelį numerio pirmo arlri 
antro, nes šio numerio paišelis 
yra juodesnis rašymo. Per švie
siai rašantis paišelis nėra pa
geidaujamas, nes vargina akis.

Poperis

Blizgantis ir įvairiaspalvi il
gas jionieris yra visai nepagei
daujamas, nes kenkia akinis. 
Geriausias popiens yra baltas 
ir neblizgautis, nes juodas raš
tas ant šio popierio yra leng
vesnis akinis ir lengviau mato
mas.

Vaikams daug popierio riė- 
ic.k’ia pirkti, nes viešos mo
kykis ddoda vaikaites reijka-) 
lingu popierį. Bet gerai, kad 
vaikai turi ir savo popierių dėl 
ypat škij darbų. J fe geriau su
taupo mokyklos popierį, kada 
išmoksta ir savo ekonomiškai- 
suvartoti.

Aukštesnėse klėsėse ir aukš
tesnėse mokyklose vaikai pri
vyto turėti savo popierį. Nors 
ir šiuose skyriuose mokykla 
pristato pakankamai popierio, 
bet jau darbas yra kitokis ir 
mokiniai turi sau popierio nu
sipirkti. Šios klasės m'okiniartis 
irgi reikia “uote book cover”.

Stebėtini dalykai maišuos?
Vaikams, ypatingai lankan

tiems pradines mokyklas, ne
reikia jokių maišų knygoms. 
Tvarka yra tokia, kad daugu
mas pėmokiį yto atliekamos 
mokyklose-. JėlgU reikia kas at
likti namie, tai tom darbui 'gal 
reikalinga tik vieton knygute, 
vitehaš pbpieris Arba v.’eha ktoy- 
ga iš knygyno.

Dėl vaiko fizinės sveikatos 
nėra patartina jam vkrtdti 
maišą. Jis prikemša tų maišų 
kuo sunkiausiai, pripranta ne
šioti jį vienoj rankoj, ir tada 
vienas petys tėmpa aukštesnis 
už kitų. Nei vienas tėvas neno
ri, kad tas atsitiktų jo vaikui.

Stebėto!) dalykai randasi 
tuose maišuose, Teisybę kal
bant, mdkyt'Oja dažnai randa, 
kad vaikas nešasi maiše iš na
mų į niokyklų ir teigė I hamo 
visdkių nereikalingų 'dalykų 
Maišuose randasi visokie sku
durai, niekniekiai', lupynos įvai
rių vaisių, obtiolių širdys, pri
kibę saldainiai, viena kojinė 
arba pirštinė, siūlai, pelini, su
draskyti ir suraukšlėti nereika

lingi popieriai ir neįmanomi 
dgiktoi. Būtį geVal tėvainš pa
žiūrėti j tokiuš yaikų maišus, 
kada jie ieško nesurandamo 
dalyko. * "

Gimnastikos rūbai ir batai

Yra svarbu tėvtemš ki'ėipt 
■deniesį į specfal ifs rūbus ir ba
tus dėl giinnas’tikds lavinimas 
klasės. Mergatoteiūs yra geni 
dėvėti iš vi’čn padarytų kostiu
mą, kurį galinto pirklį gaila pi
giai. Aukštesiiėsė įtookVk’OKė š - 
tas kostiūinaš yra reikalingas’, 
nes bė jo liegal nia g toli į'i’h tš 
kreditas.

Pradinėse mokyklose vaiku
čiams nereikia kostiumų. Bei 
jiems ir mergaitėms yra reika
linga specialus minkšti batai 
su guminiai^ padais. Neleidžia
ma vaikams vaikšč.oti arbd 
ošti ant gimnastikos kamba
rio grindų su batais, kurio pa
dai yra kieti. Aukštesnėse mo
kyklose vaikams reikia trum
pų kelnių ir tam tikrų marški
nių dėl gimnastikos klasių ii 
tik kelnaičių dėl plaukine kla
sių. Bet jei berniukams yrd 
vyras mokytojas, tai d dživml 
va kų nieko nenešioja pi niki 
nro klasėse. Mergaitės nešioji 
paprastus plaukimo rublis ir 
dalyvauja atskirose klasėse pd 
priežiūra moterų mokytojų.

Bfel šVarbu visiėhiš vaikams 
(aūkšteshteš'ė ir pra'dinėš'ė ino- 
kyktosė) yra l urėti su ihinkš
tais padais batus. Yra nepatar- 
tiha ir hėsVeika dilyValiti gini- 
hė^tlkoš klašcš katedrai y jo v eh 
tik su kojinėmis.

• Stidiev ifr svėlks
Taip visi prisirengę f z škai 

r materialiai grįžtam prie dar
bo kitų savaitę. Sudiev atosto
gos ir sveiks naujas mokyklos 
nietas!

Jeigu įdėsite trupučiukų dru
skos Į kiaušinių baltymus, tai 
jie greičiau ir. geriau susiplaks.—b—

Pilkite verdantį vandenį ant 
pomidorų ir “peaches”, jeigu 
norite, kati skarutės lengvai nu
siluptų. ' —Kaimynka

Geltonos chteizųntenios klupo
Prie Tavo kojų, .
to tolį) šy^štebą bUū tom

tiktai ttūfevi stakta &ii<$
iir hMį ^testai fflityita - ■ 

šivAį vfeštaitoh išvilkta,
\Wtakii

lt italu įJėlsVta čiirižiįhteiiios > 
i’We itatakujų,
iwįj[ Taii iiViMcp'S iiiiiksfehta,
b Višifetaš ^Ūktoji.

B ATIMI) PADANfiSS
Tamsės NfepatbfeiittiiM & 

kųg darni pfttefeMgha

Apife iiiykto btoto
randaši 'Ctošllte Šlialtob N‘to. 2 tol 
Hornitog fe. 4 ;
komp^hijlį štVdtoH Iri
sus khimAtoš iš topite 5W gy-' 
ventoj iį-. ttoiftte šteAtotoijė litetu- 
vių yrto dMžtobštoš UbUšibi- 
tis iš visų tautų.

Visų tų gyventojų gyvenimo 
aplinkybės visuomet buvo ne-, 
perger.aūsi'os. Del nuo liepos 10 
dienos šių ibeilį jų biiklė 'dar 
labiau pasunkėjo, nes dėl ang 
liakasyklų nedirbimo Horning 
koriipan.įja visiškai bždarte ėlek- 
tros “tfoweV iioUsė”; kūtei teikė 
elektros jėgą abiejų komįpatujų 
namų gyvtentotorįišf ' >

Nuo to laiko dat labsab pa- 
sbiikėjo moterų gyvenimas. Nes 
kad ir sunkiose gyvenimo aplin
kybėse, bet daugelis aut mažų 
Išintok'ėjimų bUvo įsigiję elektra 
naudojamus prosus, skalbiamas 
mašinas, šaldytuvus ir kitokias 
namams reikmentes.

Dabar daugelis hi’toterų kad 
r silpnoms sveikatoms, bet tu

rėdamos dideles šeimynas turi 
rankomis drabužių skalbimą ir 
kitus sunkius darbus atlikti, 
Jaunesnės moterys, kur.os turė
jo įsigiję elektra šaldomus šaL 
dytuvu's, flabėr vdrgšta su už- 
laikymU kU’diktebto pieno ir 
maisto.

Bet visoms skaudžiausia ne* 
laimė, — tai negalėjimas nau
dotis taip sunkiai įgytomis 
reikmeiiėmis. Dėlei užsidarymto 
angliakasyklų negali ne kompa
nijomis ar krautuVėuiš in'okes- 

’ČiU šuiitokėti. O įibstk'rosioS vis
ką atsiima1, htežiurib't, kiek dž 
ką jaii bdvto įiboktetą.

Tdip pat visi Vargsta tamso
je, nes tų namelių visų gyvento
jų di'džiabsiu įtetoguihd it pa- 
rabkuihu buVto elektra. Viši iia- 
mai b'e gažd, bte vdndėris, bė 
mdudykLų ir Be kitokių pafau- 
kumų. Dabar VaikučibV, kurie 
kitokių sunkumų dar nesupran
ta; laiku didžiausia nelaiihei 
kad sutemus negali skaityti 
knygų ir taikraŠČių. Ji'e didžiu
moj susirūpinę, kaip tamsoj ė 
toks ih'okytis Ui'tokšlo tole’tamš 
prdšidėjbs?

tėisteja

■

ūfelūs-, totetei čhtotel teiš‘ėj'6 įji- 
įteto šėkr'etotetote'dėvo.

Mergina
Keletą mylių nuo Pittsbur- 

glio nedideliam Craftono. miesJ-, 
Lėly liepos 10rtų mirė vietos tei
sėjas (just če of thę pe^ce) 
George K. Ferrall, kuris tame 
Určete ištarnavo 32 metus, Vi-, 
s u ome t- būdavo išrenkamas re-, 
publikonų partijos.. Rugpiučio 
5-tą Pennsylvanijos gubernato
rius James paskyrė Madeleiiv 
FerraB, mirusiojo teisėjo duk
terį, baigti teisėjo vietą ligi se- 
kaneii] rinkimų.

Medeleine Fenniįl per ilgus

Lakių M

ii savaite Wtb- 
btetglte įvykū'šiteih tfehkiU Mo
tom ^ŪMvfehijitoo šfeitofe H. to. 
W'oiWski Shsivtobijiitod
dentė ir pirmininkė Amerikos 
lėilkiiį pagalbos L'ėhkijhi kobii- 
tct'd Steitoi toi ir Išlik ramčių tecpdi-- 
teriaiiiš raportąVd’, kad j'Oš kas 
niėhuo išsiunčia 8,1)00 siuntinių 
Lenkijos kareiviams, esantiems 
įvairiose Europos šalyse. U 
Raudonąjį Kiy’žįų fiiianstidja 
kas menuo h'ėinažiaii kaip 1'0,- 
000 dolerių.ų

Nežiūrint, kokios Jautos mo
terys tok.us darbus atliktų, 
vištiek lai neapsakomai pagirti 
na. z

Rytietės bendradar
bės išvyko hamo

sayaitę išlydėjom na
mo dvi šio skyriaus nuolatines 
btetodHdteriifes, — Dną fcubilie- 
teę, kuri vie
šėto pteš 'SAVO įto'to’tlŪteię, į>. Ruk- 
štob, \VAtekte>gąiYe, it Oną 
fedfttofeį AYt.^tte grožio spe- 
tetofefe, kuri viešėjo pšs savo

2,500 Švelių.
Jauna Lcaugteąy Curry ir jau

no AlBert Cuiry, banko patar
nautojo nioteris, . gyvenant; 
Pittšbūrglio priemiesty, 539; 
NVilkinš Avė., sūsirupmo savo 
kaimynų nepažlnčia ir nedrau
giškumu.

To nemafonumo prašalinimui 
rugpiučio 7-tą ląūp 7:30 — ii 
Vai. vakare ji buvo sukvietus 
višuš 2,500 asinenų — kaimynų 
į Savo namus susipažiniinui ir 
užmežgimui kaimyniškai Urate 
giškų ryšių ateičiai.

Pažmonys įvyko Currių _na- 
muošfe ir kieme viršmiirėtu an- 
trasu. Visi svečiai buvo vaišina
mi šalto itoŠe ir minkštais gė
rimais. O jauna ir gabi akor- 
dinistč PaUliiite Bašenko, kuri 
jau nekartą Hnksmilto Pittsbur- 
gho lietuvius, linkšmum ir Cur
rių švečiUš;

Kokios pastekitotes bris iš tų 
pastangų, tai tiktai ateitis pa
rodys.

įtenkinai šfatiidi fclėaiiof 
ROtosėVėlt.

teralište, kuri yfeŠtejO pšs savo 
dteėŪ$ę, N. Gtegiehę.

Kadaiigi abi ŠMš iVeŠnios yra 
kuVŪM'Os cklcteįietete ir turi 
dteū^yfeę draū$U Čbi<M#oje, tai 
Itoip jjŪŪto toip ir dtotegams ir 
pužįš’tteitefeites bUVo htoldnu pa- 
šihtotytl to karite paviešėti.

G‘ėHteūši'0 ptešis'ekihi‘6 abiem 
jtohš jų itošdfeŪūtoiOŠc užsiė- 
tohŪLiOš'ė. Lteūkfe’Ufe jŪšų įdo- 
itoių i’tešių to hiatoditogį patari- 
itoį š.b škyriatoš škteitytojų 
h šildai.

moję vidur nių ir aukštesnių 
mokyklų , mokiniai bei organi
zacijų valdybų nariai su Dr; 
Lawrėnce Grėenbergei’ prieša
ky, rūpestingai planuoja sutiki
mą ir priėmimą Eleanor Rooser 
velt, J. V. prezidėpto žmonos 
Prezidentiene kalbės “jaunimas 
Demokratijoj“ (Youtli in De- 
ųioėracy) s.ųstoinkimė, kuris p 
vyks rugsėjo 4-tą dieną Syriė 
Mošąue; vienoje iš Pittsburghto 
didžiausių ir puošniausių sve^; 
tainių. ,

Tai bus nepaprastas įvykis, 
kad šalies prezidento žmona 
kalbės Pittšburgho jaunimo pa- 
lengjjne --- šusirinkihie. Ta pro
ga turėtų pasihaudoli ir lietu
viškas jaunimus, kuriuo Pitu- 

• burgliaš y to' gail^'ttortmga^
-V. J.Količienė
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Veda—Nina

Poilsis yra te'eikai.ngas kiek- 
vieh'os moters sveikatai ir gro
žiui. Išvargusi nioteriš yra iš 
blyškusį ?. nebari. ęi^erg jos i r, j os 
vistos judėjimas yra Bė gyvunio.

Moteris, kuri sutvarko savo 
gyvenimą nOrmteltoi ir pamie- 
ga nors astuonias valandas 
kiekvieną naktį, yra pilito ener
gijos, turi patrauklų gsvumą ir 
atvaizduoja sveiką ir aiškų vei
dą. —Ona.

šviežių Pėrsikų

Smulkiai šupiaustytų persikų(pyčių)% puoduko cukraus% šaukštuko dLUskėsPieno
¥4 puoduko sausainių arba 2 Šaukštai greitos arba 2 šaukštai miltų.Prirenkite tešlą kaipdarot pajui, išpildykite pajaus vidurį persikais ir apiberkite cukrum, sumaišytu su trupiniais, ta- ploka ar miltais, ir pridėkite druską. Uždėkite tešlą viršutinei plutai ir te

trupinių tapiokošpaprastai
kepkite. Kai reikia, šumažinki- ugnį, kad pajus nepervirtų.

Pf rsikų Prezervai4 kvortos persikų (pyčių)2 puodukai vandens.4 puodukai cukraus.Nuplikinkite ir nulupkite persikus ir .perplaukite. pusiau. Pridėk kitė čųkrų ir vėndenį, ir palikite dvejoms valandoms. Virinkite lengvai • kol užvirs ir tada virinkite smarkokai iki suminkštės. Palikite per naktį arba bent keliomš valandoms. Nupilkite sirupą ir paisius siidękite į švarias, karštas stiklines. Virinkite sirupą kol su- tirš’fės iki . medaus tirštumo, užpil-1 kfte ant užpilkite persikų ir tada stiklines j 
parafinu. ir savo vardą.

--- ------ ■ ■ m....- ;r, ;

APYSAKA ■ Regina 4-K

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
V,; t rT7~-irni r. n.7 r " r. r/'""..... . ‘

(Tęsinys) ,
Kada reikėjo katekes nusiim

ti, tai pažįstamieji jas sveiki
no ir gyrė nesigailėdami kom
plimentų Už taip vykusį suma 
nymą savo kaukių.

Šiame maskarade Vaite turėjo 
geriausią pasisekimą. Čia buvo 
įdomių ir įvairių pašnekėsiu. 
Čia ji vėl susitiko su Pranu Lai
maičių, kurs Vėl norėjo, kad 
Vūfe tik šu juo šoktų visą va
karą. Pranas, nors ir nebuvo 
taip įdomus, kaip kiti vaikinai, 
ta'^ate labai gerai ir gražiai 
šoko, o Valė šokti mėgo, todėl 
ir teepteis'ė kilų.

Po šio maskarado Valė pra
dėjo dažniau išeidinėti į pana
šias pramogas. Su Pranu daž
niau pradėjo matytis pas Julę, 
nes jis pradėjo tankiau ateidi
nėti.

Nuo Valės akių suretėjo daž
na rasa, nuo veido nuslinko il
gėsis, visa tai pasikeitę į links
mesnę šypseną. Tai Valės iš
vaizdai labai pritiko ir ji pasi
jautė patenkinta savo permai
na.

Savo mylimo kaimo Valė 
taip dažnai nebelankū. O tai tik 
daugiau davė progos Domo šei
mai įtarti, buk Valė visgi lan
kydavosi tik dėl Domo. .. .

Ar tai tyčia, ar iš tikrųjų, 
Domo namiškiai vis labiau 
skleidė gandus, kad Domui ne
va jau esanti parinkta turtin
ga vienturtė, su kuria Domas 
susitaręs vestis, kaip tik gris 
iš kariuomenes. Šiuos gandus 
Valei patvirtino Domo motina, 
su kuria ji kartą per atlaidus 
miestelyje matteši.. Valė gerai 
žinojo, kad ji pati kalta dėl to, 
jog Domas ves kitą, kad ji pa 
Ii jam davė suprasti, jog ne
lemta jiems apsivesti. Vienok 
širdyje ji jautė lyg kerštą, lyg 
neapykantą, tai, kuri buvo nu
matoma kaipo Domo žmona. Jos 
krutinėję suliepsnojo keršto 

J L * L.

liepsnelė ir ji kvailutė panoro 
pirm l)omo apsivesti.

Ir taip, po trumpo linksmo 
laikotarpio, Valės akys vėl 
apsiniaukė^ veidas suniuro, 
skruostų nebepunšė linksma 
šypsena. Ją pradėjo kankinti 
Domo busimos vedybos. Ji pa
tikėjo, kad jam primetamos 
vedybos yra tiesa, todėl 
Domui nieko neminėjo.

Artėjo niūrūs ruduo, o 
juo ir mokslo pradžia. Kartą 
vėsiam vakare Valė su Julės 
mainyte likosi dvi namie ir 
kiek giliate išsikalbėjo apie 
‘Šeiinyhiniiis reikalus, a^iė 
ųraeitį ir ateitį it tani pana
šiai.

Julės mainytė pasipasakojto 
apie savo vargus ir rūpesčius; 
septynių vaikų auklėjimo lai*; 
ku, taipgi pasigėrėjo laimin
gųjų vaikų likimu ir apgailes
tavo vyriausios ‘dukters nelai
mingą gyvteniihą.

šiuo tarpu jau buvo susižie
davusi jos trečioji duktė, Ma
ria, kurios vestuvės turėjo. į* 
vykti už mėnesio. Jos busimas 
vyras buvo lenkų kilmės, bet 
gyvenąs Lietuvoje ir dar net 
dvarą valdąs.

Valė jį gerai pažinojo, nes 
dažnai matydavosi Julės na
muose. Kalba netyčia nuslin
ko apie vestuves, kurios bu- 
sinčios labai iškilmingos, Ma
ria turėsianti net dvyliką po
rų palydovų, kurių tarpe, Va1- 
lės nusistebėjimui, ji užgirdo

I Julės mamytė jai išdavė, 
|kad jų giminaitis Pranas Lai-

mamytė jai išdavė.

pageidavęs, turėti Va- 
už pamergę, jam pri- 

jau esą

ji

su

maltis, 
lę sau 
tarusi Julė, Ir taip 
nutarta, kad Maria prašysian
ti neatsisakyti būti jai pa
merge. Vestuvės įvyksiančios 
dar prieš mokslui praside
dant, kol visi mokiniai ir mo
kytojai dar tebėra vakacijose, 
nes abiejų jaunavedžių gimi
nė iš panašių asmenų suside
danti, todėl reikia suskubti, 
kol dar neišvažinūjo.

Nespėjo Valė atsipeikėti iš 
taip netikėtai išgirstų žodžių, 
kad ir jų kvies ir dar net į 
pamerges taip iškilmingi] 
vestuvių, nespėjo ji tarti apie 
tokį džiaugsmų nė žodžio, 
kaip jų ramų pašnekesį suar
dė ir nutraukė smagus klege
sys Marijos su jos sužiedoti- 
niu Boleslovu Krupškiu ir Ju
lės su Pranu, tik kų grįžusių 
iš dvaro.

Visi pasisveikino ir papra
šė arbatos,nes esą sušalę. Pa
kol Julės mamytė ruošė už
kandų, tai Mana ir Boleslovas 
prisiartino prie Valės ir pa
reiškė, kad tokios geros pro
gos nebegalėjo pasitaikinti at
likti šį prašymų. Todėl jie ir 
mato reikalų dabar šia proga 
pasĮnatidotJ. Jiedu prašė, be 
jokių atsišakinėjimų bei išsh 
sukinėjimų, neatsakyti būti 
juodviejų vestuvėse pamerge. 
Čia pat jie pristatę Valei Pra
nų. pareiškė, kad jis esąs nu
matytas jai pajauniu. Valė 
norėjo atsikalbinėti, negalė
jimu dalyvauti, bet patekusi į 
būrį visų ten buvusių, kurie 
kartojo, kad atsisakymo nega
li būti ,nutilo Ir tilo kėlba 
apie lai pasibaigė.

Iki vestuvių bebuvo 
vaites. Valė ir Jiilė 
sau sukneles, pirktosi 
šalus ir vis kalbėjosi, 
krose vestuvėste, kokios numa
tomos, abi dar nesą - buVę. 
Joms besitariant ir besiruo
šiant, dažnai užklupdavo 
Pranas, ant kurio jos pykda
vo, kam trukdydavo joms dar
bą.

Liko vos kelios dienos iki 
I

vestuvių. Vieną vakarą Julė 
su Vale nutateė pėsimiteriioli 
savo naujomis suknelertils. Pig
ino j i apsivilko Julė. Ji atrodė 
nepaprastai gražiai. Kuomet 
apsivilko Valė ir pasižiurėjo į 
veidrodį, ji pamatė save bal
tutę, kaip vandens leliją. Jos 
Veidu nuslinko liūdnas šešė
lis. Jos širdyje prabilto ilgesio 
jato?mas ir ji greit pradėjo 
htoširengti... Si suknelė jai pri
minė jos pačios svajoj atolas 
Vestuves su Domu, kurio ji 
pradeda betekti... Ji skubiai 
nusisuko nuo veidrodžio Ir 
stengėsi paslėpti dvi didžiules 
ašaras, pakibusias ant jos il
gų, gražių blakstienų. Bet Čia 
pat Ją pastebėjo ir Jule, kuri 
pradėjo ieškoti priežasčių Va
lės nusiminimui...

(Bus daugiau)

dvi sa- 
siūvosi 
papūO- 

kad to-

GERAI šfclMlNlNKfeMS 
ŽINOTI, KAD:

K^da naudojate “baking pow- 
dete*’, bukite atsargios nedėti 
šlapio arba drėgno šaukštuko į 
kenų, nes tos sugadina tbkį 
“baking powdėr”, ir jis nebūna 
taip veiklus, kaip mkahngh.
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Dariaus-Girėno paminklo staty
mo reikalu. —* Lietuvių Muzi
kalia Klubas. — Piknikas.
Iš musų kolonijos dažnai ga

lima pastebėti korespondencijų 
apie lietuvių veikimų. Tačiau 
beveik visai nėra judinamas 
Dariaus-Girėno paminklo klau
simas, nors tarpusavyje lietu
viai dažnai apie tai kalba. Da
lykas tokis, kad liko sumanyta 
pastatyti Dariaus-Girėno pa
minklas L.T.K. Šv. Marijos pa
rapijos kapinėse. Tuo reikalu 
prasidėjo nemažas sąjūdis. Su
manytojai yra pasiryžę kaip ga
lima greičiau . darbą baigti ir 
papuošti kapines paminklu.

Sumanytojų tarpe yra tokie 
seni vietos veikėjai, kaip p. Ka
zimieras Valys. Jisai jau gero
kas laikas skleidžia tarpe lietu
vių mintį, kad philadelphie- 
čiams būtinai reikia Dariaus- 
Girėno atminimą pagerbti. O 
geriausia tam priemonė — tai 
tinkamas paminklas.

Praeityje, kaip sakoma, dar
bas žemėvilka slinko. Tai dau

giausia buvo dėl nedarbo, žmo
nės pinigų neturėjo, tad negalė
jo nė gero reikalo paremti. Da
bar jau visai kas kita, — pas 
žmones daugiau energijos atsi
rado, jie gyviau domisi visuo 
meniškais reikalais, labiau vei
kia organizacijose. O jei kas 
jiems gerą sumanymą patiekia, 
tai jie noriai jį paremia. Orga
nizacijos taip pat neatsilieka: 
jos irgi remia tuos sumanymus, 
kurie lietuviams yra naudingi.

Štai pereitą mėnesį įvyko 
Muzikališkos Svetaines Klubo 
pusmetinis susirinkimas. Susi
rinko daug narių, kurie laba' 
rimtai ir pavyzdingai svarstė 
organizacijos reikalus. Kažkas 
iš valdybos pastebėjo, jog į su
sirinkimą yra atvykusi specialu 
komisija, kurios nariai norėtų 
kelis žodžius tarti į susirinku
sius.

Susirinkimas pareiškė pageb 
davimą išklausyti komisijos na
rių kalbų. Pasirodė, kad komi
sijos nariais yra kun. J. Zitas, 
L.T.K. šv. Marijos parapijos 
klebonas, ir p. Kazimieras Va
lys.

Pirmiausia kalbėjo kun. J

Valstybės Gynėjas

Francis Biddle, naujai 
paskirtas Jungtinių Ameri
kos Valstijų valstybės gy
nėjas.

Suknios Rudeniui

Zitas. Savo išsamioje kalboje 
jis nurodė tas priežastis, kodėl 
parapijos kapinėse reikia staty
ti paminklą Dariaus-Girėno aL 
min.inui. Paskui kalbėjo p. K. 
Valys, senas vietos veikėjas ir 
Dariaus bei Girėno asmeniškas 
draugas. Valys karštai rėme 
skridimą, kuris tragingai bai
gėsi.

Valys pareiškė, jog jis parū
pinsiąs braižinį paminklui ir 
patarsiąs planuojamo paminki) 
kainą.

-Susirinkimas su atsidėjimu 
pranešimus išk’ausė ir užgy; ė 
sumanymą statyti paminklą. Po 
to kalbėjo dar klubo narys J. 
Flusčius, kuris pas žadėjo kapi
nėse nupirkti tiek žemės, kiek 
bus reikalinga paminklui pas'a 
tyli. Be to, jis dar paaukojo 
$25 pinigais.

Tai tikrai didelė auka nuo 
vieno žmogaus. Jei tdkių gera
širdžių a tsiras " kėl i ’ f už/hai*/1 ta i 
kaip bematant mes paminklą 
pastatysime.

Klubas išrinko du narius į 
Dariaus-Girėno komisiją pa
minklui statyti. Išrinko J. Stre- 
lickį ir V. Litviną. Jie liko įpa
reigoti drauge su kitais komisi
jos nariais veikti paminklo sta
tymo reikalu. Žinoma, klubas 
kai ateis laikas, prisidės ir fi
nansiškai.

Visoms kitoms musų miesto 
lietuvių organizacijoms reikėtų 
prie paminklo statymo darbo 
prisidėti. Butų gerai, kad ko
misijos nariai organizacijų su
sirinkimus aplankytų ir pada
rytų tinkamus pranešimus apie 
žuvusių lakūnų nuopelnus. 
Kiekvienam musų kolonijos lie
tuviui pravartu atsiminti, jog

Rugsėjo 14 d. Vytauto parke 
įvyks L.T.K. šv. Marijos para 
pi jos piknikas.

Tai bus lyg ir atsisveikini
mas su vasara,—paskutinė š.os
vasaros pramoga. Rengėjai de
da d.džiausiąs pastangas, kad 
publika butų patenkinta. Vis
kas bandoma sutvarkyti taip, 
kad galėtų Linksmai laiką pra
leisti ir šen., ir jauni, ir vaikai. 
Visiems bus kas nors veikti, vi
si galės linksmintis.

r Vytauto parkas pas’žymi sa
vo gražumu. Tai vieta, iš kur 
išskrido Darius ir Girėnas. Ta
da tūkstančiai žmonių buvo su
sirinkę jų palydėti bei palinkė
ti j.ems laimingos kelionės. Ne
trukus po to lakūnai sustojo 
Ncw Ydrke, o iš ten išskrido į 
Lietuvą. Bet Lietuvos jiems ne

draių veikimui.
„ * Jei butų lietingas oras, tąi šis 

jpd’tėngii ųas bus puošia mū s iri g* 
piučio. 3,1 d. parapijos svetainė; 
je, 815 Pąrk avė. Jei oras bus
gražus, tai piknikas bus laiko
mas “Pierce Woods”.

Prašau visus atvažiuoti, ku
rie turite pirkę išlaimėjimo ti- 
kietus. Turiu pastebėti, kad į 
parkes įžangos nebus. Vietiniai 
lietuviai be pasiteisinimo turi 
visi dalyvauti šiame piknike. 
Tik neišmanėliai, nesusipratę ir 
tautos priešai nepripažįsta vie
ningo darbo, šiaip visi geri lie
tuviai eina išvien bendrai ka'ip 
<r pridera. K'lnu, gražu ir ma
lonu yra, kad Racino lietuviai 
laikosi vienybėje!

M. Kasparai s

Nori pagelbos penk
tai kolonai naikinti

PHILADELPHIA, rugp. 26 d. 
—Louis Nichols, kalbėdamas 
užsienio karų veteranų organi
zacijoj, prašė veteranų pagal
bos kovoje prieš penktos kolo
nos agentus.

Jis nenori, kad piliečiai patys 
pradėtų sekti “penktakojus”, 
bet prašo suteikti žinių federa- 
liams agentams apie “penkta- 
kojų” veikimą.

Vieni “penktakojai” varo 
propagandą, sako Nichols, tuo 
tarpu kiti renka žinias apie ka
ro pramonę.

Vokiečiai naudoja teatrų 
dekoratorius dirbtiniems aero
dromams ruošti.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. 

5216 S. Halsted St VICtory 49<5 
Stogus, rynas, stoglangius Ir 

sienų apmušimus. I 
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrinta*. Pilnai < 

apdrausta*. I
v_ *

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8r„

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Klėtkuota medžiaga su paprasta medžiaga yra šio ru
denio madų kombinuotė suknioms. Šita suknelė sukom
binuota iš tamsiai rudos spalvos vilnonės medžiagos su 
pritinkančios geltonos ir rudos klėtkuotos medžiagos ran
kovėmis ir kalnierium. Pastebėkite pečius, nuosklandžiai 
nueinančius. Su vienu guziku priešakyje, trijų ketvirtda- 
lių sutrauktomis rankovėmis, šita mada yra labai graži 
ir nauja, ir, kas svarbiausia, lengva padaryti ir atrodo 
tikrai kukliai. Su pavyzdžio nurodymais yra lengva siūti. 
Pavyzdžio Nr. 4812 ir galite gauti nuo 12 iki 20 ir 32 iki 
40 didumo.

Sekite kiekvieną dieną “Naujienas” ir pamatysite ki
tus pavyzdžius naujų rudens suknelių.

Darius ir Girėnas išskrido iš va
dinamojo Vytauto parko, todėl 
toji vieta yra tinkamiausia jų 
atminimui atžymėti.

Dar bus pravartu kelis žo
džius tarti apie patį klubą. Klu
bas jokių skolų neturi. Iš sve
tainės, baro ir kambarių daro 
gerą biznį. Turi, taip sakant, 
“atsargos” per vienuolika tūks
tančių dolerių. Tiek pinigų klu-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI

BLACK BAND LUMP
Sales

YRA DAUG PIGESNI

taksai ekstra.

bas sutaupė, nežiūrint to, kad 
jis pasižymi savo dosnumu: jei 
tik reikalas yra, tai visada pri
sideda su stambiomis aukomis.

Pietinėje miesto dalyje ran
dasi Lietuvių Tautinis Klubas, 
kuris savo susirinkimą laikė 
rugp. 10 d. Į susirinkimą buvo 
atvykęs kun. J. Zitas. Jis pada
rė pranešimą Dariaus-Girėno 
paminklo reikalu.

Susirinkimas parodė savo pa
lankumą tuo, kad paskyrė du 
atstovus į bendrą komisiją. Gai 
la, kad negaliu paduoti tų at
stovų pavardž.ų. Mat, neturėjau 
progos patirti, kokie asmenys 
liko paskirti.

Apie k.ubą galiu pasaky.i 
.iek, kad jis gerai stovi ir yra 
rimtai tvarkomas. Jo pr.tai i 
mas bus didelė parama visam 
darbui.

buvo lemta, pasiekti: žuvo visai 
arti nuo savo tėvynės.

Susirinkę į pikniką, mes pri
siminsime tuos didvyrius, kurie 
pasiaukojo Lietuvos garbei. Pri
siminsime, kaip mes juos pas
kutinį kartą išlydėjome, su jais 
paskutinį kartą atsisveikinome.

Be to, išgirsime įdomių kal
bų, kurios bus susijusios su Da
riaus ir Girėno atliktu žygiu.

Tokiais niūriais ii* neramiais 
laika.s mums vis dėlto malonu 
prisiminti, kad mes turėjom? 
savo tarpe kilniadvasių vyrų 
kurie riz.kuodami gyvastimi ry
žosi išgarsinti, lietuvių vardą.

Tad rugsėjo 14 d. visi gausin
gai susirinkime į Vytauto par
ką, kur galėsime smagiai laikų 
praleisti bei padėti lyg ir pa
grindą projektuojamam pamin
klui. , ..

Jaunimas piknike galės sma
giai pasilinksm.nti, kadangi šo
kiams gros šaunus orkestras.

—Žinių rinkėjas

Racine. Wis.
. : i H'.H >

Ruošiamas vieningai didelis 
-.Jui hpiknikbs ,.h<hm-... • 

1 - . ; ■ ; Į t <t"1 'f

Racino lietuvių bendras
draugijų komitetas ruošia
draugijų naudai didelį pikniką 
rugpiučio 31-d.enk miesto par
ke “Pierce Woods”. Vieta ran
dasi prie Cleveland avė. ir 
Pierce bulvaro. Rusais važiuo
jant reikia imti Taylor avė.

• *(ifH ių > • . ,
iki P.erce bulvaro ir eiti į va
karus iki Cleveland avė. Auto
mobiliais reikia važiuoti Taylor 
avė. iki Pierce bulvaro ir 
Pierce bulvaru į vakarus. Taip 
pat galima privažiuoti High- 
way 11 iki Cleveland avė. ir 
Cleveland avė. į šiaurę iki 
Pierce Woods.

Varde bendro komiteto tu
riu sau už garbę kviesti visus 
vietos lietuvius ir kaimynui 
kenoshiečius bei mi’waukicčius
skaitlingai suvažiuoti į tą pik
niką rugpiučio 31 d. Tai bus 
paskutinis piknikas užbaigimui 
gražios linksmos vasaros. Šis 
piknikas reikšmingas tuo, kad 
jį ruošia bendrai astuonios v’e- 
tos draugijos, šiuo momentu, 
kuomet visam pasauly siaučia 
kruvinas karo viesulas, Racino 
lietuviai suprasdami vienybės

.©to ©uaker
kitę

DISTILIUOTA IŠ DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!

Ci

kai ragaujat

ITUIGHT BOURBDN WHISKEY • U PROOF • THIS VVHISKEY IS 4 YEARS OLD • THE 010 OUAKER CO., l*WRENCEB#lt. IM.

JŪSŲ 
MĖGIAMOJ 
PAKELIŲ 

KRAUTUVĖJ
Vaišės laukia jus
)»0LD QUAKER Special Reserve

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

Tikras smagumas laukia 
jus, kai užsisakot degti
nę, kuri skoniu neturi 
sau lygios! Aadanr/z,“OLD 
QUAKER yra distiliuota 
iš premijuotų g r u d ų, 
DERLIAUS VIRŠŪNIŲ T

Garsus Nepriklausomas Ja
vų Ekspertas . . . Chicago 
Board of Trade Narys 31 m.

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia {mokėti.
• 36 menesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU

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

geriausi 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.

j Visuomet gausit teisingą ir man- 
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 

Itis turi ilgą patyrimą šiame biz- 
J nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
• nimą.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIE5H
C umber Co.

LUMBER, MILLW0RK
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2/59 S. KEDZhs AVĘN E

Tel. LAWNDALE 2630

TINKAMAI PADIRBTOS PLO
KŠTELĖS GERINA JŪSŲ

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo

9 .50 iki $
KALBAME

O E-00 kiekyj Q viena 
LIETUVIŠKAI

Pataisymai į 3 valandas 
$1 ir aukščiau. 

Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už
sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
10S2 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.SOUTH CENTER PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY CO., Ine.
6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(£:

• OldLCz II uu O L./
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu □ Stokerių
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Adresas ......................................

Telefonas ................................. -

GAJLB. Naujienų įkaityto- 
ir ikaitytojai pralotel 

pirkinių reikalai! eiti Į 
toe krautuve^ kurtei 
skelbiasi Naujienai*,

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 MRT, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (tarpe troy ir albany) Phone PROSPECT 5757-5758
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Kunigaikštis Bando AutomobiliųUžsakymo kaina:
Chicagoje—pašto? * <

Metams ----
Pašei met^ _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ____ ________
Savaitei ......... .......... .......
Mėnesiui __ ____________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj>
Metams_________ ____— $6.00
Pusei metų----------------   3.2Q
Trimš mėnesiams __ -___ _' 1.7$
Dviem mėnesiams ----------  1.25
Vienam mėnesiui-------------  .75

Užsieniuose:
Metams ......------------------- U $8.00
Pusei metų ---- - ------------ -— 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

LENKIJOJE NĖRA 
QU1SLINGV

jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si., Pinigus reikia siųsti pašto 
Chicago, 111. Teutonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.
--------------- --------------------------------------- i-------------■--------------------------- - ■ į . f. .. į .. ,, į.;4'---m. U..u,

Blokados sustiprinimas
Anglams ir rusams užėmus Irano karalystę, bus pa

baigtas Vokietijos apsupimas rytuose.
Iki šiol Vokietija gaudavo iš Irano nemažą kiekį 

įvairių prekių. Nors karo metu prekyba tarp Vokietijos 
ir Irano galėjo sumažėti, bet tam tikros Irano medžia
gos dar vis pasiekdavo nacių Reichą,, daugiausia per 
Turkiją. Svarbiausieji Vokietijos importo dalykai iš Ira
no yra vilna, kilimai, odos ir džiovinti vaisiai. Prieš ka
rą, 1937 m. Vokietija importavo prekių iš Irano už 33,- 
700,000 mąrkių, o eksportavo už 50,200,000.

Nuo to laiko, kai į Hitlerio rankas pateko Romani- 
jos ir Bulgarijos uostai, jisai gaudavo, be abejonės, ir 
aliejaus iš Irano. Metinė Irano aliejaus gamyba siekia 
daugiau, kaip 10 milionų tonų.

Tokiu budu Irano okupacija žymiai sustiprins anglų 
vykinamą blokadą prieš Vokietijų.

Turkija susirupinusi
Karo veiksmai Irano teritorijoje daro daug rūpes

čių turkams. Ankaros valdžia bijo, kad vokiečiai gali įsi
veržti i Turkiją su tikslu “apsaugoti” ją nuo anglų ir ru- 
sų.

Antra vertus, turkus ima baimė, kad sovietų armi
ja, atėjusi į persų šacho žemę, nesumanytų pasukti į va
karus ir okupuoti rytinę Turkijos d^Įį, kuri seniąųs pri
klausė Rusijai. Maskva nepraleidžia progos susįranįęįofi 
buvusios carų imperijos sklypus, kurie po pereitojo pa
saulio karo buvo nuo jos atskelti; kur galėdama, ^pa
siima ir daugiau — pay.' šiaurinę Bukoviną.

’• 5 • 'V'.J '• \ i

Turkai sako, kad jie nepaiso anglų invazijos Irano, 
nes anglai davė žodį, kai pasibaigs karas, pasitraukti; 
britų žodžiu galima pasitikėti. Kas kita Stalinas, kuris 
savo prižadų niekuomet nesilaikė.

Berlyno ambasadorius Franz von Papen stengiasi ši
tą Turkijos valdžios išgąstį išnaudoti Hitlerio naudai ir 
kursto Ankarą dėtis prie “ašies”. Kol kas, jisai turėjo 
tiktai tiek pasisekimo, kad turkų spauda ir radio pasmer
kė britų-rusų įsiveržimą į Iraną, kaip “agresijų”. Bet 
Turkijos valdžia žada nesikišti.

Netrukus po to, kai -prasidė
jo vokiečių-rusų karas, iš Lon
dono radio stoties pasakė kalb^ 
į Lenkijos žmones žyrhus len
kų darbininkų Vyad0 Čiolkosz. 
Tarp kitko, jisai pabrėžė, kad 
Lenkijoje nėra “Quisiiiigų”.

Šituo vardu yra žinomas vy
riausias nacių agentas Norvegi
joje: norvegas, kiirisz pasisiūlę 
tarnauti savo krašto priešams, 
lt ... v. I • tvokiečiams.

“Prieš metus laiko”, tarė 
savo kalboje Ciolkosz, “Hit
lerio agentai bandė apdumti 
akis lenkams, pranašaudami 
karą prieš sovietų Rusiją. 
Šiandįen vokiečių propagan
da vėl piešia lenkams tauti
nės priespaudos vaizdus po 
sovietų okupacija. Tie vaiz
dai, gal būt, yra tikri, bet ar 
šitie besąžiniški ir negailes
tingi prispaudėjai, kurių tik
slas yra sunaikinti Lenkiją, 
turi teisę dėtis musų išva
duotojais?

“Lenkijoje niekuomet ne
buvo (Juislingų. Ir šiandien 
tenai neatsiras nė vieno žmo- 
gaus, kuris sutiktų dirbti iš
vien su ^prispaudėjais. Despo
tai visuomet stengiasi supiu- 
dyti užkariautas tautas, kad 
butų lengviau jas valdyti. 
Šiandien ši politika yra vyk
doma, kurstant neapykantą 
tarp lenkų, žydų, ukrainiečių, 
lietuvių pr įpalt£udžių. Mes 
Įic r simt|ųėČįuš gyvenome 
įartu ir gyvensime kartu at
eityje. Daugiau, negu kuomet 
nors, dabar yra svarbu, kad 
butų soįidarumas tarp respu
blikos gyventojų, be skirtu
mo tautybes ir religijos 
visoirijy^ądjįįį _
# ’O rei^ia

tuos 22 mėnesiu, kai St'al nas 
ėjo ranka už rankos su H.tle- 
riu. Juo labiau nėra pamato, 
taip manyti dabar. Kad ir Hit
leris sutriuškintų.sovietų Rusi
ją, vistiek jisai bus pražudęs 
daug kareivių, tankų ir Lėktu
vų. Ir kuomet, einą mūšiai Ru
sijos laukuose ir pelkėse, Apgli- 
ja ir Amerika ginkluojasi.

Tokiu budu, jei iki $ių metų 
birželio 22 d- mes buvome įsi
tikinę, kad demokratijos laimės 
karą, tai dabar ne abejoti ne
reikia, —- vistiek, ar Rusija at
silaikys, ar ne.

•Rusijos susmukimas šioje va
landoje butų pavojingas tuo at
žvilgiu, kad per jos teritoriją 
Hitleris galėtų tuojau pulti bri
tus tose vietose, kuriose jie dar 
nesuspėjo įsitvirtinti. Todėl bu
tų priversta' eiti jai į pagalbą 
Amerika.

Šitokia yra mintis to straips
nio, kurį Bimba cituoja. Jisai 
ją sufalsifikavo, norėdamas pa
rodyti savo “susipratusiems” 
skaitytojams, kati “Naujienos” 
sau prieštarauja. Pas komunis
tus tikslas pateisina visas prie
mones. 

. I

Kadangi gerų ir teisingų ar
gumentų jie neturi, tai jie visą 
laiką verčiasi melais, šmeižtais 
ir apgavystėmis —- lygiai, kaip 
ir jų “batiuška” Stalinas.

SMULKIOS ŽINIOS

i, ir
' : !•••. T-;-'' >sligoms sukurs ty-

Napoleono prižadai
Savo kalboje, pasakytoje per radio, Churchillas nu

rodė, kad yra didelis skirtumas tarp Napoleono žygių ir 
Hitlerio. Kuomet franeuzų imperatorius, šimtas su vir
šum metų laiko atgal, maršavo su savo armijomis, už
kariaudamas vieną šalį po kitos, tai jisai nešė toms ša
lims Didžiosios Revoliucijos “laisvės, lygybės ir broly
bės” Šukius; o Hitleris ateina į svetimus kraštus, geisda
mas tiktai juos pavergti ir apiplėšti.

Nėra abejonės, kad Napoleonas turėjo kilnių idėjų, 
kurių pas nącių “fiurerį” visai nėra. Revoliuciniai Bona
parto Šukiai sužavėjo daug žmonių Europoje, ir jo kova 
prieš senąsias monarchijas nemažai prisidėjo prie to, kad 
viduramžių feodalizmo sistemai Vakarų šalyse buvo su
duotas neatitaisomas smūgis.

Bet juo labiau Napoleonui sekėsi, juo mažiau pas jį 
liko tos revoliucinės dvasios, kurį buvo padariusi jo ar
mijas nenugalimas. Kuomet jisai užsidėjo įmpęratoyįą^s 
vainiką ir susigiminiavo su Austrijos JlapsbUrgų dinas
tija, jisai jau nebenorėjo, kad žmonės butų laisvi.

Susipykęs su Rusijos caru Aleksandrų Į, Napoleonas 
paskelbė jam karą. Jisai prižadėjo lenkams atstėigti ne
priklausoma Lenkiją, kad jie padėtų jam kariauti prieš 
Rusiją. Lenkai jo žodžiu buvo patikėję ir davė jam daug 
kareivių, kurie maršavo su franeuzų armijomis, įiędami 
savo kraują už Napoleono garbę. .

Bet lenkai buvo apgauti. Napoleonas įsteigė tiktai 
“Varšuvos hercogystę”, ir tą pačią jisai pasiųlė atiduoti 
carui Aleksandrui, jeigu šis darys sų juo |aiką.

Napoleonas žadėjo panaikinti baudžiavą Rusijoje, 
kad Rusijos valstiečiai sukiltų prieš savo carą. Bet ir 
baudžiauninkus jisai apgavo, nenorėdamas pykinti Alek
sandro. Negavęs paramos iš Rusijos valstiečių, Napoleo
nas turėjo dumti iš Maskvos — ir viską prakišo.

-aF': A??.* ' ■ .’.«v

Tačiau ir Lenkija turėjo pa
našių į ^uislingą politikierių, 
įoirle daug žalps padarę (len
kams ir jų kaimynams. Pilsuds
kis atsiniėte nuo Lenkijos są• 
jungininkų Vakarų Europoje, 
pasirašydamas draugingumo su
tartį su Hitleriu, ir tuo budu 
padėjo naciams išardyti prieš- 
fašistinį taikos gynimo bloką.

* • » • i ■ . ■. - * ’ •Užsienių reikalų ministeris Be- 
kas vykino tą “draugingumo” 
politiką su Hitleriu, iki naciai 
sudraskė Čekoslovakiją. Tuo
met HiUerįs užpuolė pačius 
lenkus.

Kitas to£s pat politikierius, 
kaiii ’ lenkų pulkininkas Bekas, 
pasirodė Stalinas. Dėl jo žioplu
mo dabar turi kentėti Rusija.

• « . t * , I • ■ .J

Tačiau lenkų Bekas ir Smil
ty Rydz, pralaimėję karą su 
Hitleriu, pasitraukė iš valdžios.

tu-Bent sarmatos jie šiek-tiek 
rėjo.

FALSIFIKACIJA

Pereitg penktadienį “^aųjic- 
nosę” buvo nurodyta, kad Ame
rika gal bus priversta siųsti sa
vo kariuomenę į talką anglams.

Jeigu naciai pajclupdytų Bu

tų įsiverpti į Aziją ir šiaurės 
Afriką, puolant tenai britų im
perijos pozicijas. Tuomet be A- 
pverįkps armijos pagalbos bri
gai, vargiai atsilaikyjų.

Amerika to galės išvengti, 
jeigu Rusija nekap i tiuliuos arba 
nesusmuks.

Šitą musų sįraipsnj,bando at
pasakoti Bimba, bet savo senu 
įpročiu jįšai jo. turinį iškreipia^ 
Jisai rašo, kad “Naujienos” pa
sakiusios, jogei sovietų pusi jos 
kapituliavifnas arba’ susmuja
mais reikštų “pralaimėjimą šio 
karo ir pražūtį demokratijoms”, 

lįlie^p panašaus.
Mes niekuomet neihanėmė; 

kad demokratijos pražils arba 
pralaimės karą, —j ' J

— Paragvajaus valdžia už
draudė susirinkimus ir įsakė ne
išeiti gatvėn po 10 valandos va
karo. Svetimi gaivalai nori kel
ti nerimą Paragvajuj.

— New Yorko miesto moky
tojų Itiryba^šmelė tris moky
tojus, kuriė^buvo komunistiš
kai nusiteikę.

V I ><
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— Sovietų spauda tvfrtinii, 
kad. rąiijdonoj^arbiija po ilgų 
kovų atėmė? ■ iš nacių Gomelį, 
kurį prarado\ prieš penkias die
nas.

— Laiyyiio sluoksniai tvirti
na, kad gruodžio pradžios Ame
rikos dirbtinės kasdien paga
mins po '^į^Įai^vą.

— Prancūzų laikraštininkai 
sako, kad japonų valdžia pasi
žadėjo laikinai praleisti Jung
tinių Valstybių laivus su gin
klais į VladiVostoka.

m1./.

— Rusijos? žydai dideliame 
mitinge Maskvoje nutarė kreip
tis į viso pasaulio žydus, kad 
padėtų sunaikinti hitlerizmą.

4 1 . ' (i ’ • »

— Britų valdžia atvežė į Au
straliją pirmą vokiečių belais
vių grupę, kurie buvo suimti Vi
duržemių pakraščiuose.

— Londono sluoksniuose reiš
kiamas nepasitenkinimas persų 
nota ir manoma, kad trijų die
nų laikotarpy prasidėsiančios 
karo operacijos Iranp pasįeny- 
je. K

— Britų aviacija išmetė 25 
tonas bombų italų laikomam 
Tripolyje. Sįįjjaikinta daug uo~ 
stan suvežto italų ir vokiečių 
turto. v

— yVashingtpne turima žinių, 
kad sovietai turi 6 milijonus 
kareivių, kurie kovose dar ne
dalyvavo, bet laukia progos.

i ■

— Japonų Į ambasadorius ma
tėsi sų sekretorium Hull. Japo
nų ambasadorius pageidautų iš
vengti ginkluoto konflikto šų 
Jungtinėm Valstybėm.

' >1 '1 \ . f ■' . • ■
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NAUJIENŲ-ACME Photo
Baltimorėje besilankydamas Kento kunigaikštis

bando žvalgybinį Amerikos kariuomenes automobilį.
A « • ’ * » • . • I J
Jis važinėja Martin aviacijos laukuose.

mylinti motinos širdis nevilties 
skausme nepasmaugs jį savo 
rankose?...

O, žiūrėkite, — kalba žmo
nės, — ten moteris eina. Ji tik 
trys dienos po gimdymo. O si 
tikrai kelionėje į Sibirą ture; 
gimdyti....

Pro traukinio langą iškyla 
juoda su baltu kryžium vėliava. 
Ji, traukiniui dundant, plazd i 
per žaliuojančius Lietuvos lau
kus. Ji neša baisų gandą, bet 
tai teisingas simbolis: mirtis 
skrenda per Lietuvos šalį, pla
čiai išskėtusi savo sparnus. Au
kų kaulai bus išbarstyti tolimo
se Rusijos taigose.

Tris d.enas siaučia budei ai. 
Namai ištuštėjo, žmonės išsi
slapstė. Tik moterų šauksmas 
vis dar aidi ir šaukia dangaus 
keršto.

Tuo tarpu pavargę budei.ai 
sėdi prie putotų alaus, vyno 
taurių. Jiems skamba linksma 
muzika. Jie ramus, be susijau
dinimo šnekučiuojasi, tartum 
gražiai užbaigę sėkmingos šie- 
napiutės darbą.

Kumpa nosimi čekistas su 
pasididžiavimu giriasi, kad jis 
galėjęs miegoti tik dvi, tris va
landas paroje. Jam nebuvę lai
sva laiko. Reikėję sudaryti są
rašus, nurodinėti žmones. Tu-

Lietuvos Padangėje
ČEKISTU SIAUTĖJIMAS KAUNE

ČEKISTAI TIESIOG MEDŽIOJO ŽMONES IR VEŽĖ 
JUOS Į MASKOLIJOS GILUMĄ

durų toks pat triukšmas. Su
klinka mažas, vos puses metų 
vaikutis. Motina aimanuoja. 
Girdisi sunkus žingsniai, atsive
ria durys ir jie išeina į tą pa
čią tamsią prarają...

Pamažu ima aušti rytas. Pro 
rukus, pro debesis veržiasi die
nos šviesa. Prie kiekvieno gat
vės kampo, prie kiekvienos 
kryžkelės stovi sunkvežimis. Jis 
pilnas verkiančių moterų, vai
kų. Vyrai susimąstę. Jų akys 
veltui klaikiai dairosi iš kur 
nors pagalbos. Jos nėra.

Budeliai siaučia. Jie sušilę. 
Jie jau nuvargę nuo žmonių 
šienapiutes. Jų širdis šiandien 
daug žiauresnė ir už Atilos, ir 
uz lamerląno, ir uz Nerono, ir 
už viso pasaulio istorijoj žino
mas kiečiausias širdis. 
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“Į Laisvę” skelbia šį šiurpu
lingą vaizdą, kaip Kaunas per
gyveno dienas, kai čekistai da
ro žmonių medžioklę ir kai 
tūkstančiai lietuvių buvo veža
mi Maskolijos gilumom

“Žemė buvo istroškusi lie
taus. Pavasaris vėlyvas, šaltas 
ir saugas. Visų veidai rupestin- 
gi^ft^įpjus nežinomas, baugus. 
Skurdašį badas ėmė belstis į 
dar neseniai buvusio sotaus lie
tuvio duris. Rodos, ir pats dan
gus susitarė su Rusijos Atila. 
Vienas žudo žmones, naikina 
turtą, o dangus atima paskuti
nę viltį. O vis dėlto tai nebuvo 
visa, ką XX amžiaus Atila iš 
Kremliaus ruošė lietuvių sū
nums...

Pagaliau dangus ištiesė palai
mos ranką. ' Ant laukų pabiro 
lietaus lašai, žemės želmenys 
sužaliavo. Žmonių veidai vis 
tiek pasiliko neramus. Dar dau
giau. Nuaidėjo klaikus verks
mas per visą Lietuvos žemę. 
Baimė sukaustė visus: nuo se
nelio iki mažamečio vaiko. Ru
sijos Atila užsigeidė musų su
naikinimo. Baisi, kruvina ran
ka su žudančiu kalaviju buvo 
ištiesta.

Kai žmonės po dienos rūpes
čių sumerkė savo akis, po švi
nines nakties prieblanda, po 
sunkiu nakties ruku sujudo 
tamsus šešėliai. Jie slinko, dun- 
dėjo galvėpiis, beldėsi į namus. 
Kur tik jie žengė, ten ašaros ir 
aukos, štai beldžiasi į vienas, 
į kitas duris, šešėliai su žibin
iais puola, virsta, tempia pus
nuoges aukas.

Antai kalne pakrypęs name
lis. Tikriausiai ten gyvena var
ginga šeima. Ne. čia sena moti
na turi devyniolikmetį sūnų. Ji 
kasdien, kai jis iše.na ir ateina 
žvelgia j jo mėlynas akis, gels
vus plaukus, stiprų, petingą 
stuomenį. Jam išėjus, jos akyse 
vis stovi sunaus paveikslas. Už
sivėrus durims, jos lupos šnabž
da maldos žodžius. Ji meldžia
si, žegnoja, kad Aukščiausias 
laimintų jos vienturčio sunaus 
žingsnius.

Dabar ji mato į prarają pra
vertas duris, mato išvedant į 
tamsą jos sūnų ir aiškiai žino, 
kad daugiau jo šiame gyveni
me nebematys. Tik vienas jo 
paveikslas pasiliks jos akyse...

Bet ar ji viena tokia nelai
minga? Ji išsigąsta. Už gretimų

Užmiestyje, kur išsidriekę už 
Žaliakalnio gražus laukai, ža
liuoja medžiai, pievos, vienišos 
sodybos pasklidusios po laukus 
— ir čia budeliai suranda kelią. 
Vaikai, moterys jau rusiškoj 
motorinėj “kibitkoj”, bet mo
tina laiko apglėbusi savo sūnų, 
žiauri ranka' ją bloškia prie že
mės. Aplinkui stovinčių žmo
nių akis drėkina ašaros. Bude- 
lių širdis bijo susigraudinti ne
kaltomis ašaromis. Jis šaukia, 
ištiesęs šautuvą:

—Jus visus, visus iki vieno 
išvešime į Sibirą 1 '

Sudunda ir traukiniai, žemai
čiuose, Aukštaičiuose, Dzūkuo
se ir Zanavykuose tas pats mo
terų klyksmas, tas pats Atilos 
siautimas. Motinos širdis, .kuri 
taip moka mylėti savo kūdikius 
ir aukoti jiems visas savo jė
gas, — net gyvybę — ji neišli
ko. O gal didis, gilus ateities 
nujautimas prabyla jos saloje?. 
Ji savo keįurių mėnesių kūdikį 
meta iš vagono ant grindinio, 
sušukdama.-

—Mirk, vaikeli! Čia tavo 
gimta žemė. Ji priglaus tave, o 
tu su angelais nusknsi ten, kur 
mėlynas dangus. Tau nereiks 
benešti kieto vargo, kokį reikė
tų pergyventi, jei tu išliktum 
gyvas ir butum anižinas vergas. 
Amžina našta slėgtų tavo pe
čius. Tavo vaikystės ir jaunys
tės dienos nebūtų daugidu ver
tinamos, kaip arklio ar asilo...

Apstoję žihoiiės spėja su
griebti kūdikį ir gruziną įį vėl 
motinai. Bet kažin, jei vaikelis 
nenumirs įš alįao ir vąfgo, ar

rėjęs sušilti. Dabar jam malo
nu vėsinti ištroškusį liežuvį. Jo 
sąžinė tyli. Veidas ramus. Tik 
akys plėšrios, it vanago ar kal
nų aro, kuris, išskėtęs nagus, 
laukia naujos aukos.

Žaįiam Panemunės pušyne 
skamba džazas ir sukasi pora 
už poros. Svetimtaučiai, čekis
tai, ūžia kaip bitės. Veidai iš
kreiptai šypsosi. Pailsę vėl siur
bia alų, degtinę, godžiai ėda at
plėštą iš lietuvio riebesnį kąs
nį...

Taip. Jiems reikia poilsio, nes 
tuoj jie mano pradėti naują 
žmonių medžioklę, dar didesnę. 
Visa, kas lietuviška, kas kilnu 
ir gera, turi būti iššluota iš Lie
tuvos žemės. Bet nuodėmių 
itatirė jįm sklidina. Dar Adenas 
lašas — ir ji išsilies.

Tikrai krinta skausmo, kan
čių ir kraujo sumišęs lašas, su
gaudžia, sudunda žemė ir Vi
sažinantis taria:

—Gana, ganai, Dabar jus 
duosite savo darbų apyskaitą.

Tiesa atėjo į inusų žemę. 
Tamsos šešėliai, pasitraukite iš 
lietuviškosios žemės, iŠ viso 
pasaulio. Išsibraukite save ir iš 
gyveninio cįienų skaičiaus...”

l eis tabako kainu 
kėlėjus

Ky-, rugp. 27 
<1. — Teisėjas H. Church Ford
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traukia atsakomybėn trijų di
delių tabako bendrovių savinin
kus už kainų kėlimą ir palai
kymą'.

Iš'viso traukiama teisman 20 
» ' ■ . M ’fii ' T ’ 511 <asmenų, kurie kaltinami suda

rius monopolį dirbtinu budu ta
bako kainoms pakelti.

Manoma, kad Š( byla bus žy 
miai praplėsta ir teisman bus 
pakviestos ir kitos tabako ben
drovės.
H i - J Si. % .

Naudokitės “Nau-
5. . f r 4

jienų” Informącijy 
Biuru
Taikia kulias Apie Paren

gimui.
“Naujienos” įsteigė Liclaviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijas, ’Kiiūbai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ii rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išVengb nepagei
daujamos konkurencijos. 
patarnavimą ^Naujienos” tei
kia nemokamai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Ketvirt., rugpiučio 28, 1941

Ieva Simonaitytė,
* 4.

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS 

mMBaHMMMMMaaacMMaBEaaMMBaBBai
- -1- .• - - ------------------------■■■ - : 

(1 ęsinys)
—Ne, ne, mums to negana. 

Senasis Butvydas sako, kad ji
sai tikrai tiki veik pamatysiąs 
lietuviškų kareivių. Jisai sako, 
kad šio krašto jaunimas ims 
sukilti ir ims vaduoti Mąžąją 
Lietuvą. Ilgai jau nebetruksią, 
ir mes busime Krašte ponai.

—Ar mokėsime ponauti?
—Kodėl ne? Mes parodysime, 

ką galime, — karingai nusitei
kusi, Ėvė sugniaužė kumštį. — 
Ak, kodėl musų tiek menkai! 
— staiga nuliudusi, vėl sudeja
vo Ėvė.

Advei šiandien nepasakomai 
sunkios šitokios kalbos. Ji norė
tų, kad Ėve nebeplepėtų ir grei
čiausiai išeitų. Bet Ėvė plepa ir 
plepa. Ji užimišta pagaliau sa
vo sieivaną, atsimena mokyk
los laikus ir iš karto, be jokios 
priežasties ir be jokios pareina-

savo nuotykių.
— Žinai, musų mokytojas, iš

einant man iš mokyklos, mane 
labai pagraudeno ir visokių ne
sąmonių man pr.kalbėjo. Nesi
klausiau ir neišgirdau visa, ką 
jis man sakė. T.ktai žinau, kad,

KODĖL LAUKTI?
KAINOS KYLA

Jus dar galite gauti ilgalaikius 
išmokėjimus. Įmokėkite tik $5.

1935
1935
1934
1933
1936
1936
1937
1935
1939
1939
1940

Plymouth Sedan ....... $ 95
Ford £edan ................. 85
Nash Sedan .............. .. 95
Plymouth Sedan .......... 65
Plymouth Sedan ....... 195
Ford Sedan ................ 135
Ford Sedan ............  195

• Chevrolet Sedan ....... 145
Plymouth Sedan ....... 395
Pontiac Sedan .......... 435
Plymouth Sedan ....... 445

100 kitų puikių barenų.
Tiesiogis fabriku atstovas

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais ’
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baigdamas kalbėti, jisai manęs 
paprašė pakartoti tuos žodžius: 
“Ich bin ein deutsches Kind”. 
Ar žinai, ką aš padariau?

—Na, ką gi?
—Aš pasakiau: ich bin ein ... 

ir tada pradėjau labai kosėti, 
lyg bučiau musę prarijusi. Pas
kui vėl pasakiau?Kind. Reiškia: 
Ich bin ein Kind. Ar netiesa? 
Juk tuokart ir tebebuvau dar 
vaikas. — Ėvė juokiasi, ji di
džiuojasi tuo iškirstu savo mo
kytojui šposu.

Bet Advė jai visiškai neprita
ria. Gal kitą dieną ji juoktųsi, 
bet Šiandien... Ėvė tikrai ir da
bar dar vaikas, kad nesupran
ta, kiek Advė kenčia.

—Tiesa, tu buvai dar vaikas, 
bet ne visiems sekasi mokyto
ją apgaudinėti. O kiti to ir ne
darytų, sąžinė neprileistų tai

—Ką tai turi bendro su sąži
ne! Mokytojas buvo be sąžinės, 
kad jis mus taip galėjo mokin
ti.

—Tavo tiesa. Tu tikrąi pro- 
l.nga mergaitė. Beveik gailą, 
kad tu mergaitė, o ne berniu
kas. Tu daug gero padarytum, 
kad būtimi vyriškis. Mergaitei 
niekaip negalima. Mat, tu, dar 
mokykloje būdama, jau kovo
jai už lietuviškumą.

—Turiu prisipažinti, kad c|ar 
tuokart to nesupratau, kas yra 
kovoti. Aš tik norėjau mokyto
ją paerzinti. Vis dėlto aš buvau 
patenkinta, matydama, kaip ki
ti mokiniai džiaugėsi, kad aš 
šitaip mokėjau mokytoją ap
mauti. Tokia kova nebuvo sun
ki.

—Aš visada stengiausi moky
tojui įtikti. Man būdavo garbė, 
ir aš labai džiaugdavausi, kad 
mokytojas mane pagirdavo.

—O mano pasi< 
buvo tuos vokiečius

Advė pakiša kitą
—Aš matau, kad 

nimas bus lengvas, 
juokaudama kovoti
Tu savo šaltu juokavimu daug 
priešų nuveiksi.

—Bet aš tiek neatliksiu, kiek 
tu. . J *' f

—Ar aš daugiau atliksiu, nėr 
žinau, bet aš daugiau kentėsiu.

—Žinau: dėl Jonio. Bet aš
■' ■ 1 1 i

tau sakau, Adve, kad jis tu ne-

širdies gelmėje kyla tyli mintis: 
kad daug tokių butų, kaip Ėvė, 
atkaklių, lietuviškai jaučiančių 
jaunųjų, oi, kaip butų gerai 1

—Bet, kad aš išeičiau, tai ir 
■Kbegrjžėiau namo, kaip Jonis, 
kuridin ’ dabar jau nebepatinka 
Vokietijoje. Jis tikrai siūlosi 
grįžti ir rudenį grįš. Na, ir ži
noma, kokia kaina: Ga^čikė yra 
sąlyga... Ne, ne, aš nežinau, 
bet ds taip manau ... — Ėvė 
mato* nua-gandusias Advės akis.

—pei z-i^p ys yi -« p p.-Lr.s tas 
mano bioiis. akuiI aš pūčiau jo 
vietoj buvus., Duciau (<ųm^cia j 
stalą trenkusi anąmet ir bučiau 
pasakiusi: ' '

“Aš imsiu Advę ir gana, ar 
jus man duodate ką ar nieko!’ 
Tada jis butų vyras buvęs. Q 
kas dabar? Ima ir leidžiasi į de
rybas: čia jis nori, čia jis negu
li, čia jis Užsidega, č.a j.s sul >- 
jotas nusileidžia. Tikras 1 urbis!

Advci stačiai įkyr* pasidarė 
Ėvė Dagy te. jau sos hera kan
trybės dar toliau klausytis.

—Jonis yra kiek silpnos va
lios, tiesa, — pastebi Advė.

Evė mano žinanti ką nors to
kio, kuo ji galės palinksminti 
Advę: "

—Žinai ką, Adve? Aną kar
tą posėdyje pastebėjau, kad 
Martynas Lukšys nuolat į tave 
žiurėjo. Man rodos, kad jis ta
ve įsimylėjęs. O jis gražus ir 
rimtas. Jis man patmka. Mesk 
Jonį. Kaip bus gražu, kad du 
tokiu lietuviu, kaip tu ir Mar
tynas, susivestų.

Advė šypsosi liūdnai. Ji atsi
mena Dagienės žodžius: nekąsk 
kąsnio, kurio negali apžioti.

—Apsirikai, Ėvike, jis manęs 
nemyli. Jam tiktai gaila manęs. 
O jeigu Jonis nebe mano, kito 
man

NAUJIENOS, Chicągo, I1L

Ėemkite Lietuvišką 
* Žyduką, “ ■*

NĄTHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
qq.^_yyaoLESALK 
4707 S. Halsted St 
Tel Boujevard 0014

ąųcįuo..
Pageltę kai Įcurių medžai la

pai tyliai jąu įspėja, kad’ ruduo 
už dūrų' Nors kai kada labai 
dar šiltos dienos, ir dirbdamas 
laukuose, prakaitą tik krauki ir 
brauki nuo veido. Bet' vis dė|: 
to jau neberiuginčysi, kųd ru
duo arti. Jau apie Į>^va|cąjrę’ saik 
lutė pasislepia už pamini jos 
medžių. Trobesių ir medžm še
šėliai eina ilgyn ir ilgyin Men
kai jau begirdėti paukščių čitil 
bėjimo; tiktai žy.rblių čįąu^ ė 
j imas, žinomą, nes liauna.

Perkamytūs darželis taip pat 
labai jau’ nujaučia rudens arty- 

į • f ) • .

bę. Jurginai ir astros dabar žy 
dr visoje savo grožybėje. Šenia. 
jau pražydo rudens gėlė. Bėv ...»

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. R VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackum BAR. 2501

u N J 
įuStfn im

*«4I

>■

J. and C. Sarockas, sav. ‘ 
Visąs darbas garantuotas. Tu
rtine visokių ruŠiu stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.

...................... ................................• r. : - .....
F" 1 ■* 1 1 1 i' 1' .................................— ■

*■. y

Tel. CRAwford 0619
—Pilnai Apdrausti—

COPR. 19*1, 
bride doll

No. 2,9.45—Jaunoji
\ • ■* • z‘ ,

4,' NCEPUCRAFT SGfcVICC, ING 

ęATTERN 2945: 
lėlė.

kalbą
tavo gyve-

ir dirbti.

nenori būti lietuvis, tai tegul jis 
eina po šimts pypkių...

—Iš kur tu tai ištraukei? Fui, 
negražu, kad tokia jauna mer
gaitė keikia.

—Na, gerai, aš nebekeiksiu. 
Aš pasakysiu: tegul jis tai pa
daro kitą kvailystę.

—Kokią ?
—Tegul jis sau ima, kaip ža

da, (Taičiaus Anę. Tada pama
tys, ko dar nematęs. Tokios 
jam ir reikia. Kodėl yra toksai 
liurbis!

Advei sugelia širdis. Argi jis 
tikrai jau žada vesfi pagaliau 
Gaičikę? Tur bul. Garsiai gin
čijasi Advė:

—Joms ne liurbis .. .
—Žinoma, kad liurbis,—pro

testuoja Ėvė. — Kas us šiaip? 
Vos tik motina pasakė vieną 
piktą žodį, jau jis ir bėga is 
namų. KįČR aš turiu tokių žo
džių prisiklausyti! O man nie
kur negalima išbėgti. V°s ^®l|u 
pas tave ateiti pasiguosti. Ir už 
tai gaunu... Tikrai, dabar jau 
tikras pragaras pasidarė namie^ 
Kas dieną ir kas mielą dieną 
barnės!

—Bet ir tu busi kalta. Nusi
leisk, tylėk, juk inotina bara, o 
ne svetimas žmogus.

—Nenusileisiu niekada, dabar 
jau tikrai nebe. — Ėvė' iškeliu 
galvą.

Advė pastebi jos nepalaužia
mą atkaklumą. Tai atrodo lyg 
vaiko ^išdykavimas. Bet -pa
smerkti to Adve nepajėgia. Jos

s os, arįją baigia žydėti. žaį^ie- 
' džio ir ratų žalumas virsią nę- 
kjailiu pilĮuimu, ženkljpąiičiu 

1 įnirtį.
Apsirengusi e.ti į bažnyčią, 

i Advė įėjo į cįarz.clį nusiskini 
keletą mėtų ir žalmecĮžio šake-

Šiandien didelė šventė: įžeg
nojimo diena. Įžegnos ir Marty
no Lukšio seserį Marikę. Advė

čią. šitokią ęlienęt visada būną 
didelė kamšą. Iš visų apylįnkį- 
nių parapijų at yksta žmonių, 
pėsčių ir važiuotų.

Arti bažnyč os stovi pulkelis 
kaimo mergaičių. Jos šaiposi ir 
juokiasi, smalsiai žvalgydamosi, 
ar nematys ate.nant vaikinų. 
Bet ką jos pirmiausia mato, tai 
yra Perkamytė.

—Žiūrėk, žiūrėk, antai!
—0 kas, o kas?
—Perkamo Advė! Ar nema

tai?
—Aa, ta didžioji lietuvninke.
—Taigi. (Bus daugiau)
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Turtas Virš$6,000,000.001

VICTOR BAGDONAS
LOUAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom forničiūs, pianus ir 
visokius rakandus bei Štotus. 
Vfežam į fartrrias Ir kitus mies
tus.’ žeina kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an- 
gĮik Į visas miesto dalis. ’

3212 SoTftalsted St.
Saukit TeL VICTORY 0066

-------------> -

nereikia
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J Anurt 'Ai^H^’MinieėgAn nnn n n 
ĄTSAkCOS FONDĄ Viršd3UUĮyyy.ŲU

'I ' Nėra ‘Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
I Savaitės dienomis 9( A. M. * p; Trečiad. 9 A. M. iki 12 |
x . ‘ ’ dienos, žečtad. 9 A. M. iki 8 P. M.____________ __|

iFEDEPAL,SAWGS
Į LOAN ASSOClATIONolChicp
I JfSTIN MACklEVVlCH. Pres.

4192 Archer Avcnue 
VtRgtnia 1M

»n ExpoąT siže^

Adresas

Miestas

ViUtlįs 
kc——

t 1. >

GOOD
•*/■/ * -

Eksporto buteliai 
atvėsta • greitai.* Eįei-*
kalalikit jų savo mė

giamoj tavėrnoj1 
•NVSinnKIT KUISĄ

Į n Tąvern
išstovėiri &'wTrVCM* luias’ SKaicius suminių -kibk. vieno
rintžI TavJn t\aiką ipihmo. Po to kiekviena. patik- bREWING CO? 1549 W.»FULIJERTON,
dutiniai S-Pal?.parod« 67% didelę “galvą”,-negu ,vi-. < THĖ ™
dutmiai pąiode visi kiti • bandyti.BMdymas daryta ? :

*• x V- 4 . <// ' X ' . . y « ■ - ^-1—
__ ‘ -  ---------------- ———

Stein^,enįįa
• • ^ytuve.

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1» i- 
domie ir Hollywood 
Šviesomis. Dafbii 
garantuotas. u 1

420 W. 63rd St 
Td. Ęrtfc. 5883-5840

jj|RrWtvr»<r«W*'» W/-

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

Herę's thę beer to Suyfor Labor £un/

f 0NICthw
Tavern pale

'•>» B... >o- . C000 ■ »l «O

. BE PRfPARfO
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MM
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c

aĮųmi Darbo nte padaryti r Kiekvienak; ^??en°s sdvl;^avern PaJo 
vo" geru^ sįaistUs, -,tga,io sn?/

fy en/oy tA/spure huAz Aeer tAis weeA enaf
F

g°op a'-y/j

■ .m 1 —
.F GALLONS /

Whf« GOOD HMS
Get 

Togefher!’

tvi>nui Tm!

Ne-pasteurizuo- 
tas — (garsus, 

: TJavern . P a 1 e 
4 a’I'u s»iš / krano 
buteliuosę.

JSIPJRB 
KEISĄ

Taip! Bandymai įrodo TAVERN BALE turint 67% geresoę galv^ 5 miiu po ipi lino

8resnės mędžia-
Tavnn •

■. .■

arcus
RYTINE RADIO 
,VALANDA 

iš stoties

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
u iki" 9:15 vai. ryto.

Sunktomis uuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7 :Q0 
-1 T v&L vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir * kitus {domias

> - - pranešimus.

-/-w
i

ŪK DF PfiTTEMS
KAINA 15 CENTU 

Tįk ką gavome naują madų 
knygą/* kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite tavo orderius: 
*r-—*------- ----------------- -- ----------- -- .r - -- •■ -" _•

NAUJIENOS 
1780 So JUOrted St, 
Chloro, tlL -v

Vardas_____________ ______
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Detroite Masiniai A.F.L. Laimėjo 
Gamina Ginklus

Rodo Darbo Eigą Laikrašti
ninkams.

Detroito Transporto 
Darb. Balsavimus

Johnny Goodman 
Pralaimėjo

DETBOIT, Mich. — 200 lai
kraščių redaktorių ir leidėjų iš 
įvairių Amerikos dalių suvažia
vo čia apžiūrėti dirbtuves, ku
rios gamina ginklus.

Laikraštininkai praneša, kad 
jiems didelio įspūdžio padarė

vės, kurios masiniai gamina 
tankus, šarvuotus automobilius 
ir dalis lėktuvams.

Metai atgal, jie sako, dauge
lio dirbtuvių visai net nebuvo, 
reikėjo jas statyti, o šiandien 
jos jau gamina ginklus “stebė
tinu” tempu.

Gauna Teisę Juos Atstovauti
DETBOIT, Mich.

buvo padarytas finalas Detroi
to gatvekarių ir autobusų dar
bininkui streikui, kuris kilo pe
reitą savaitę.

Darbininkams sugrįžus į dar
bą, miestas pravedė balsavimu^ 
nuspręsti kuriai unijai jie pri
taria — CIO ar AFL.

Iš 5,016 balsų AFL unija, 
Amalgamated Association of 
Street, Electric Railway and Mo
tor Coach Operators, gavo 3,- 
075 balsus, o CIO Municipal 
Workers of America gavo 1,- 
924.

AFL unija tokiu budu gauna 
teisę kalbėti visų darbininkų 
vardu. Ji streiką paskelbė.

Vakar

----- ,----- .
OMAHA^ Nebr. — Garsus 

golfminkąs ir buvęs Ū.S. mėgė
jų čampionas Johnny Goodman r 
Gudauskas vis dar ‘ persekibja- 
mas nepasisekimų, kurį jį 
klupo trys metai atgal. : .t ♦ ’ ■

Vakar jisai buvo eliminuotas 
iš nacionalio golfo mėgėjų tur
nyro, kuris vyksta šiame mie: 
ste.

Pirmam turnyro raunde jį 
pralenkė Bobby Riege1, iš Hou- 
stono, Tex.

Iš turnyro taipgi buvo eli
minuotas kitas lietuvis, Frank 
Valaitis, iš South Bend, Ind. Ji
sai pralaimėjo preliminariuose 
lošimuose.

/

Mirė Goss Press
Viršininkas

re-

Šiltų Dienų 
Mažai, Bet Žuvų
Tai Daug

Traukiniai Užmušė 
Tris žmones TARP MUSŲ 

BIZNIERIŲ

Nor-Gar Firma 
Atidaro Kredito 
Departamentą

Būtinai Pamatykite
Winkler

STOKERĮ
U. S. Machine Corp. 

išdirbystės.
STOKERIS TURINTIS VISKĄ
Geresnį Darbingumą • Ilgą Gy
venimą • Didžiausią Vertybę ir 

Pilnai Automatinį Saugumą.
NO SHEAR PINS

TRIANGLE
Engineering Co.

Winkler Stokerių Autorizuotas 
Distributor.

32 S. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Phone CANal 5355.

Atsilankykit arba šaukit norė
dami apskaičiavimo dykai

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Šie Darbininkai
Streiko Nelaimėjo

Bet Visi Labai Patenkinti
ST. LOUIS, Mo. — Po 13-koa 

menesių vienoje rakandų firmo
je čia galinu pasibaigė streikas. 
Parbininkai jo nelaimėjo, bei 
nei vienas nesiskundžia. Tikre
nybėje, visi džiaugiasi.

CIO unija paaiškino, kad vi
si streikieriai ir pikietininkai 
gavo geresnius darbus kitur si 
didesnėmis algomis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn Jf. Cuticihis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ '

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė, 
M7 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
V — • KOPLYČIOS VISOSE 

JLJyna 1 CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■ I — .

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

J. LIULEVICIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone LAFayette 3572

Pt J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
____________________ Telefonas YARDS 1419.__________________

I. J. ZOLP
Phone YARcte 07811646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARd* H 38
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Weat 23rd Place Phone CANal 251 s
SKYRIUS: 42-44 Kart IMth Street Tel. Pullm.n 127.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490*

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

Ir Vienas Rypkevičius Tyrėjo 
Jas Valgyti

EAGLE RIVER, Wis. — Ato- 
stogas užbaigęs Chicągon jau 
sugrįžo Antanas Hypkevičius, 
“Naujienų” direktorius ir Uni- 
versal Savings and Loan Ben
drovės sekretorius, bet gal chi- 
eagiečiams bus įdomų žinoti 
kaip jis čia atostogavo.

Jis buvo apsistojęs su šeimy- 
pp. F. šarkauskus. At • 
pp. Rypkevičiai 
ir

CRYSTAL LAKE, III. — Prie 
Walkup avenue kryžkelės North- 
western traukinys sudaužė ke
leivinį automobilį, užmušdamas 
21 metų Curt Munson’ą, ir 18 
metų Ethel Maynard, važiuojan
čius į darbą Ero Manufacturing 
Co., dirbtuvėje.

Prie Wheatono, Iii., kitas 
Northwestern traukinys užmu
šė 75 metų siuvėją Olinius 
sen’ą, iš Winfield, UI.

01-

saule 
užmiršus visus ru- 

ir darbą, per dvi savai- 
maudytis, ilsėtis,

Siūlo Pastovias 
Mokyklas 
Suaugusiems

vai

Pasekmingai Veda 
Biznį Tarp 
Kitataučių

J. ir C. Mačiul ai

AUBURN PARK. — Bznie- 
riai Jonas ir Cecilija Mačiuliai

tų krautuvę ties 8856 S. Lowe 
avė., daro biznį beveik su vie
nais kitataučais.

Čia produktų vartotojai, 
matyt, gauna geras prekes ir 
mandagų patarnavimą. Už tai 
čia musų tautiečių biznis kyla 
kaip ant mieJų Frentas.

EVANSTON, III. — Savo 
zidencijoje1, 1235 Ridge avenue, 
staigiai mirė 67 m. George Al- 
bert Eddy, Gcss Printing Press 
firmos viršininkas.

(Goss bendrovė‘randasi Ghi- 
cagoje. Bene visi lietuviški laik
raščiai Amerikoj, tarp jų ir 
“Naujienos” turi Goss 
savo spaustuvėse.)

Sniegas 
Coloradoje

presu

COLOBADO SPRINGS, Co’o. 
— Chicagiečiai kurie rengiasi 
važiuoti atostogoms Colorado 
valstijoje, neras ten labai šil- 
;ų dienų. Vakar ten nukrito 10 
colių, sniego ir šaltas oras ap
nešė kelius ledu.

--- 1ii' — t- “Paraližo” Susirgi
mai Daugėja

na pas 
važiavo 
nudegti 
pėsčius 
tęs tik
gyti ir miegoti.

Nudegti Nudegė —
Rypkevičius nudegė — bet ne 

nuo saulės, o šalto šiaurinio vė
jo. Beveik visos dienos per dvi 
savaites iki pereito sekmadie
nio buvo labai šaltos, kai kada 

| tik ap^e 35 virš zero. Rypke
vičius dairėsi po padanges ir 
jaukė sniego, bet kažkodėl jis 
neatėjo, nors naktimis reikėjo 
lysti net po keliomis antklodė
mis.

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos sveikatos departamentas 
praneša, kad iki vakar dienos 
valstijoj buvo 133 
infantiliniu paraližu. 
atsirado 14 naujų
Cook, DuPage, McHenry 
Šalie apskričiuose.

susirgimai 
Užvakar 

susirgimų, 
ir La

Sudegė Mėsos 
Įmonė

SPRINGFIELD, III. — 
gasolino motoro sprogimo čia 
sudegė Constantino Meat Pack- 
ing dirbtuvė. Nuostoliai siekia 
apie $22,000.

Nuo

Nusižudė North 
Chicago Valdininkas

NORTH CHICAGO, III. — 
Savo garaže ties 1620 Sheridan 
Road, gasolino dujomis nusinuo
dijo Fred Brean, 45, buvęs No. 
Chicago gaisrininkų viršininkas. 
Priežastis nežinoma.

Sako Mokinių Butų Apie 5 Mil.
DETROIT, Mich. — Užbaig

dama savo konvenciją AFL mo
kytojų unija priėmė rezoliuciją, 
kurioje ragina kongresą įvesti 
pastovias nuolatines mokyklas 
suaugusiems, ypač ateiviams, 
kurie dar nėra piliečiai.

Mokytojai apskaičiuoja, kad 
tokios mokyklos turėtų apie 5, 
JC(),OC() ar net daugiau moki
nių.

Partneriai Minės 
Biznio Sukakti

Jo Vedėju Paskyrė Robertą 
McCulIough

Lietuviams gerai žinoma ga
solino firma Nor-Gar šią savai
tę atidarė kredito skyrių, ir įve
dė didelį pasirinkimą padangų, 
baterijų ir įvairiausių kitų au
tomobilių gaminių. Firma taip
gi kreditu pardavinės įvairias 
gerai žinomų gamybų namų 
reikmenis ir radio aparatus.

Skyriaus vedėju yra paskirtas 
p. Robert McCulIough, buvęs 
Firestone firmos perdūtinis.

Nor-Gar bendrovė užlaiko, di
džiulę stotį adresu 4890-21 So. 
Caiifornia avenue, ir skyrių prie 
55-tos ir Normai avenue.

(sk.)

Meistras Virėjas
Rypkevičiui sekėsi neblogai 

žuvauti. Kadangi maudytis ne
buvo galima, tai jis per dienas 
sėdėjo prie meškerės- Pasisekė 
am sugauti didokų lydekų, vie

na buvo net 3J/2 svarų. ŽuvL 
/ieną dieną, antrą — tai tvar
koj, ne kiekvieną c(ipnQ, todėi 
pačiam Rypkevičiui teko beveik 
vienam jas vaigyti (nemany- 
um, kad jis toĮ^,; meistras vi

rėjas) , 'o kai ir jam atsibodo, 
tai pagavęs-(’Žuv^;t;mę|e jž'š 
gal į ežerą. Be :Soį reikėjo 
užmiršti ir šerifo. Mat, žuvų 
pasiekusių tam tikro dydžio 
galima žvejoti.

• -H■ ’ •

Bet nežiūrint visko, manom, 
kad pp. Rypkevičiai turėjo čia 
neblogas atostogas, ir sugrįš ki
tais metais. norėtų su-
gr'žti šią savaitę? Dabar dienos 
labai šiltos ir gražios!

Wisconsinietis.

Baus Už Agento 
Impersonavimą

k a-Federalis teismas uždarė 
įėjime 22 metų chicagietį Wil- 
iiam Teske, 3656 N. Monticello 
avenue. Jisai kaltinamas imper 
sonavimu federalės žvalgybos 
agento ir išviliojimu apie $1,000 
iš keturių žmonių.

Užlaiko valgyklą d rbtuvių 
distrikte

BRIDGEPORT. — Biznieriai 
Stanley Bruno ir Jonas Švelnis 
operuoja partneriuose taverną 
su valgykla ties 3856 S. Union 
avė. Jie žada netrukus minėti 
trijų metų biznio sukaktį.

Partneriai šiam bizny turi 
reikiamą patyrimą ir sumanu
mą: St. Bruno su žmona veda 
bufetą, o Jonas švelnis, kaip 
geras virėjas, gamina kasdien 
lietuviškus ir amerikoniškus 
valgius. —Kostumeris.

LIETUVIAI

Garsinkitės “N-nose”

KITI LIETUVIAI DAKTARAT
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuc 7 iki P

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7_ 9 vai vakaro ir papai sutarH
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

at- 
ne- 
ne- 
ne-

ŠALTIMIĘRO 
LIETUVIŲ DIENOS 

Našlikė Konteste No. 48

Žaibas 'Nutrenkė 
Septynias -Karves'’'

SOUTH BEND, Ind. — Ūki- 
ninko Raymond Van Wynsber- 
gher septynios karvės buvo nu
trenktos, kai žaibas trenkė į 
vielinę tvorą prie kurios jos 
vėjo.

sto-

Gary Iškilmingai 
Švęs Labor Dieną

GARY, Ind. — Lake apskri
čio Industrial Union Council, 
prie kurio priklauso 22 unijos, 
pirmadienį rengia dideles Labor 
Dienos iškilmes ir paradą, Gary 
Gleason Parke.

Iškilmių pelnas eis ligoninei 
pastatyti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Soredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Remiblin 7R6R
Ofiso Tel. VTRrinla 8036 
Rezid^ncHos Telefonas: 

BEVERLY R244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nu0 1—9 ir nūn 6—vai vakaro. 
Trečiadienį pagal sutartį.

DR MARGERTS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r 1kt 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakar#1 

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299 Jf

KnvrMin.M

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau- 
inusius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. IRth St.. netoli Morgan S t

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Snperior 9454 ar Central 7464

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

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

2400 WEST MADTSON STREET
Vai. 1 Iki 3 ponipt. 6 iki R vak.

Telefonas SEELEY 7336
Namų telefonas Brnnswick 0597

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
ĮBONDS 

ANDSTAMPS

į)N SfttĖ AT ^H^OSTOMgE OOAnR
_______ :  ■ • 'L    i • -* ' ‘ h'. z •’ir

AMERICA O N GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Amerlca’ą defense preparations,

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 

dėlioj pagal sutartį.
į Daugelyj atsitikimų akys atitaiso-

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

ir 7 iki 0.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 Iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 tki 
4 vai. pontet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena
Phonp MTDWAY 2880

Telefonas YARDS *994

Dr. Manricp Kahn.
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

plot. 7 iki 8 vai. Ned, nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENvvood 4300

Ponia Veroiiica Paikus
Gyvena adresu 8340 South 

Halsted st. Įstojo į šaltimiero 
Lietuvių Dienos Našlikių Kon- 
testą ir pasidavus teisėjų nuo
sprendžiui, kad laimėjus Ka- vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 
ralienės vainiką ir $100 vertes' .■uEa«gal su.tart^ ... .

iDaugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
Morris B. Sachs suteiktą ru- mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
bų eilę.

Žalias Uaks daržas, prie 
119-tos ir Archer Avė., bus į 
pilnas įvairių įdomybių, kaip 
tai 500 metų senumo lietuvių' 
Perkūno garbinimas su vai-1 
dėmutėmis, su 'giesmėmis, su 
laužu.

Nepamirškite rugp. 31 d. ir 
rugsėjo 1 d. Labor Day! sk.

DR. STRTKOT/TS
Gvdytotas ir Chirurgas
Ofisas 4045 SO ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 47R7 '

Namų Tel. PROSPECT 1930

ADVOKATAI

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Garsinkitės “N-nose” alandos nuo

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas f r Akinių Dirbtuvė 
756 W ĖST 35tb STREET 

kamna*- Nnlated St 
nuo 10 Iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
1

DR. C. Z VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Strapt

Telefonas YARDS 22*6 
Valandos nuo 9 iki R vokam 

Seredoj pagal sutarti

DR BRUNO T.
ZTTRRTCK’AS

GVnVTOTAS TR CRTPrpGAS
MAUTO,TE VTFTn.IR

2403 West 63rd St.
VALANDOS* 2—4 nnnipt ir 7.—P 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų teh Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431 -1434-Te1. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu tel —Hvde Park 9998

Skelbimai Naujienose 
juoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

M
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Dulevičiai Atšventė Sidabrines Sukaktuves
Chicagiečiai p p. Dulevi&ai, 

keletą dienų atgal šventė sidab
rines vestuves, laimingai pra
leidę Ž5-iš metus Vedybinio gy- 
vfen.nib.

Vieną gražią diėhą iŠ KVaii-, 
Šiškiiį kaiiho, Vaškių parapijo
je, j Chicago atvažiavo inteli
gentiškas jaunikaitis, V’adaS 
Dūlevicž, ir apsigyveno Brid-ge- 
porte. Tais pačiais metais pas 
pp. Bitautus atvažiaVo iš Ja- 
mončių kaimo, R.etave, jauna 
graži ir darbšti panelė, Agota 
Sfrazdauskaitė. Tuoj abu jau
nuoliai susipažino ir susidrau
gavo, o už potos metų, būtent 
rugpiučio 19, 1919, abti nužen
gė prie altoriaus, kur ŠV. Jur
gio bažnyčioje amžinu ryšiu 
juos surišo velidhiš kūn. Vai
čiūnas.

Dūkte slaugė
Vtadas ir Agota Dulev čia i 

užaugino ir išauklėjo vieną 
dukterį, Malviną, kuri iš profe
sijos yra registruota slauge ir 
dirbo šv. Kryžiaus taipgi šv. 
Bernardo ligoninėse. Ji, be to. 
yra gražiabalsė da nininkė ir 
ne vieną jaunavedžių porą pa
lydėjo Į vedybinį gyvenimą 
šliūbų metu g ododami “Avė 
Maria”.

Susilaukė pp. Dulevičtei ii 
žento, nes jų duktė ištekėjo Už 
Petro Genuč o iš Brighton Par
ko.

25 metų sukaktuvėms p'mi
nėti įvyko pamaldos, kuriose 
dalyvavo jubhiantų giminės ii 
dradgai, taipgi įvyko graži puo- 

Ta ]ų ?iu*ę^Vįme «adr. 
8728 Hūrpėr ’avėnū'e. Jis bdvo 
išpifoštūs brang.uis ra kanda s ii 
sidahrd kaspinais, pritaikintais 
ši'omS sidabrinėms sukaktu
vėms. Dalyvavo artini ausi še*- 
hi’ds bariai, giminės ir draugai. 
Pp. 13u!evft:iai buvd pagerbti 
gėlėmis, dovanoms ir s Ve kim
inais, tarp kurių buvo daug ii 
telegramų.
Laimingai auksinių sulaukti!
Sveikinimus žodžiu jūb. Ran

tams sudėjo sesuo J. Andriulie
nė, jos sūnūs Bronislavas, bro
lis j. Strazdas, brolienė j. Rui- 
gienė, jos sūnūs Ignas Strazdas, 
p. Genutis, A. ir B. Bitautai, 
duktė Malvina, žentas Petras 
galiau ir patys ]>p. Dulev čiai.

Jie susijaudinę tarė p:dėvės 
žodžius už dovanas .r linkėj - 
mus. Dar sykį pakelta taurės 
ir pp. Dalevičiams pal ūkėt;; 
laimingai sulaukti auksimo ju
biliejaus. Dėdė Svečias

443-i Baigią 
Universitetą

, <-----------
ChtcAgos universitetas šian

dien išdalina dipldhtes 443-Imš 
studėhtams, kurie baigė moks
lus imdami vasarinius kursus.

Jų terpė yra viėhas studen
tas iš Bagdado, Irake.

Atostogavo Kahadbj

Town OF Laks. — šios 
kolonijos gyventoja Atfėle Po
cius, 4612 So. Matshfield avė., 
veik kasmet vyksta į Toronto, 
Kanadą, praleisti sdVo atosto
gas. Mat, ten yra apsigyvenę ir 
įsigiję bizhius artiini Pocių gi
minės. Tai tuo budu yra džiu
gu ir ihalcnu atostogas - teii 
praleisti.

Čia Adelė Pocius ir jos vy
rias Adomas yra žinomi kaipd 
rimti ir gero takto žmonės.

Kaimynas

Gerovės Laikai 
Artėja —

T0WN OF jLAlKE. — Tokie 
dalykai kaip aūtomeb lis, ra- 
dio, telefonas, vertingi baldai 
ir brangus moteriškių “furkau- 
čiai”, tai vis prabangos daly
kai.

Kaip žima, siuvėjai G. ir S. 
Burbai, kuriuodu turi moder
nišką moteriškų rūbų siuvyk ą 
ties 1857 W. 17 St., yrū surišt 
su vienu iš tų prabangos daly
kų, būtent, “fūrkauč ų” taisy
mu ir naujų pardav.mu.

šįhtėt daugiausiai
SėkU, nuo pat krizės pra

džios nč viename sezone nebu
vo tiek naujų kailinių pal ų 
vardavę, kiek šiame sezone.

Ši’e ir kitbk b fakte i liUkl ja 
tai, kad artėja gerove: lak i.

- FVenUš

Atostogauja, liet 
Ne Visi

Kostumeriai jlik tūr dudhą 
gaūti

MARQUETTE PADk. — šio
mis dienomis Piaul ii* Onos Sa
kalauskų vienturtė duktė Ele- 
nutė, 6722 S. Campbell avė., 
išvyko atostogoms.

Pats šeimos galva, Paul Sa
kalauskas, tokios progos netu
ri. Mat, jam reikia pristatyti 
kasdien k ©strimeriams duonutę.

Vietinis

Svarbus Pranešimas 
iVfsconsiniečiui 
Antanui Martišiui

SVėčiūi AtvažiUoju!
RdŠEI-Ahb. — { Wisconsi- 

ną dviejoms savaitėms atosto
gauti ir pažuvauti išvažiavo 
roselandietis p.- Juozas Rusac- 
kas ir šermyna.

Apie ŠO-tą ‘d. rUgpinčib jie 
žada aplankyti Rhinetendėrį, 
taipgi Sustos Woodboro, Wis., 
ir grįždami apsistos Eagle Ri- 
veiyje, Numrichs Cottages va
sarnamyje, R. 1, Eagle River, 
Wis.

LOVEIKIS
Dalis

fettvęs Rdsetendietis

Gėlės Vestuvėms, Banfcietattfe 
ir Parrabams..

3316 So. Halsted Street
inn- -

IIIID H klėtim*. iMdotu-V B vėūtar. Pa > u o i 1-
(JfeUNlNKAŠ 
4180 Arcbėf AlhjrtttV

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

A V H EN D S E*

LAIVU STATYTOJAI GRĮŽTA DARBAN

ACME-NAn.fTWK,n
Tris sūvUitės išS^r'ėlKŪvę darbininkai KnUriicy DJrydock dirbtuvėse grįžta 

į Piriite darbdaviais btiVo šėrihihkai, o sugrįžus į darbą? darbdaviu yra 
AUVėrikbs valdžia. Jungtinių Valstybių laivynas kontroliuoja dirbtuves, bet nie
kur U'ėšimato salrgybinių.

CLASSIFIED ADS.
L . - - -

HELP WANTED—EEMALE 
______ Darbininkių_ Reikia

EKSTRA! IŠMOKIT praktišką 
slaugės darbą dabar! Greitai! Len
gvai! Nebrangiai! Apsauga yra 
laikinai. Liga visuomet mūšų tafr- 
pe. Didelis reikalavimas slaugių. 
PadidinKit savo pajamas. Vakarais 
klasės. Dorą Levine Gordon, buvu
si Slaugių Direktorė Mt. Sinai li
goninėje.
3140 Douglas Blvd. ROCkwell 5908

MOTERYS, 35—40, VIRTI rod- 
hauzėje. Alga $15.00 savaitei. Šau
kite SUMmit 425.

PUSAMŽĖ MOTERIS bendram 
namų darbui kaime per rugsėjo 
mėnesį. Paskiau mieste.

H. WEINSTEIN
3606 Roosevelt Road.

MOTERIŠKĖ, 30—50, bendram 
namų darbui. Patyrusiai pirmeny
bė. Bus priirątina nepatyrusi, jei
gu atsakominga, švari. Mokės rei
kalaujamą algą.
SMITH, 416 N. Madison, Hinsdale. 

Telefonas 1816.
Šaukit skelbėjo sąskaitom 

Karferį sugrąžins.

Sunkiai Šefga 
Vintas Stoškus

P-a V. Fūizlenč jprėn'eša, kad’ 
Vincas StoškUš yra sunkiai su
sirgęs. JisUl j£Uii hjUtei'ė,. adre
su 1255 indb^ndehte bUlVa^ūs.: 
Draugai yrū Įrašote! iį^onį ap
lankyti ir suraminti.

V. Stoškūs yra Įj. į'aizitenės 
brolis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j) ;
Felix Bogdan, 35, sū Fetro-

nella Wilka&, 29
Robert W. Doty, 21, su Eli- 

zabeth N. Jusevrtch, 25
John Balkonus, 25, su Jean

Gorktt, 24 /
Wąrren W. :

Virgih’a Wishail, 34
Dcnalld F. feūil, 27, šd Etea-

nor Galvidis, 22
Anthony F. klaėžak, 29, šti

Margaret E. Vajkucius, 24
Albert J. Zfcmleeky, 34, sti

Mary Sagen, 27
Edward E. Baltūsis, 26, su

Dorothy Ruthenberg, 20

Reikalauja
Perskirų

UrŠuta Vėrčhica Gtėgūhes 
nuo JoSeph Gregonės

Dorothy M. Savage nuo
James R. Savage

Antoinėttė Zavell huo Frank 
Zavell

GIMIMAI
CHICAGOJE

832;

Riešą Sutrenkusi Kino Artistė

PATYRUSIOS OPERATORS ir 
floor worker siūti burlap ir med
vilnės maišus. Tik jaunos merginos 
tesikreipia. 321 W. 24 PI.

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
Marlenė Diėtrich, pagarsėjusi kino artistė, kuri pa

slydo ant žaislo ir smarkiai susitrenkė riešą. Maciene 
rankose laike septynių mėnesių vaiką, kai krito, bet vai
kui nepadare jokios žalos.

Liaudies Dainos —
Klasiški Šokiai —
Komiški Vaidinimai

vakaras rugpai L 30

PERSONAL 
Ašmenų Ieško

ŠIOUMI PRANEŠU SAVO kos- 
tumetiams ir draugams, kad per 
nekurį laiką esu priverstas sustab
dyti duonos pristatymą iš priežas
ties susižeidimo. Kada galėsiu dar
bą pradėti, pasistengsiu pranešti.

LOUIS GOTOWTT,
2803 Emerald Avenue.

SIUVAMŲ MAŠINŲ operators, 
patyrusios ant single needle. Tack- 
ers, guzikų įsiuvėjos, siulinės, kiše
nių dirbėjos vyriškoms kelnėms.

TROUSER MANUFACTURING 
CORPORATION, 
14 N. Peoria St.

FURNISHEb kOOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASI ŠVARUS forni- 
šiuotas kambarys. 2 floras.

3416 So. Lituanica Avė.

BUSINESS ŪilANCES 
Biznio Progos

GROSERNĖ, MĖSOS krautuvė 
pardavimui. Gera vieta ir daromas 
biznis. Nebrangiai greitam parda
vimui. Nori apleisti miestą. Pasi
matymui šaukite Taylor—YARDS 
3181.

REAL ESTATE FOR SALĖ 
Namai -žemė Pardavimai

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland A ve.
Tel YARDS 1001.

PUIKI PROGA
Patyrusios operators. Vaikams 

žaisti drabužiai. Sergers, binds, 
zigzag single, double needle. Pas
tovus darbas. Švari dienos šviesos 
dirbtuvė. Modemus įrengimas. Ge
riausios darbo sąlygos. Geras mo
kestis.

TUMBLE TOGS 
3720 North Avenue. 

Spaulding 4800.

OPERATORS IR FLOOR work- 
ers siūti burlap ir medvilnės mai
šus. Tik patyrusios tesikreipia.

321 W. 24th Place.

8553 S. HERM1TAGE, 6 kamba
rių muro bungalow, karšto van
dens šilima, stokeris. Parduoda sa
vininkas. BEVerly 3785.

6 KAMBARIŲ KATEDŽIUS, 
aukštas beismantas. Sacher, 2849 
West 40th St.

HELP WANTED-MALE-FĘMALE 
Darhinirikų-Darbinink’ų Reikia
REIKALINGA VEDUSI PORA 

arba pavienis vyras gyventi karmo
je visą žiemą. Kreipkitės į •kepyk
lą. 841- W. 33rd St.

3 SĖLSMANAI, vyrai ar mote
riškės, virš 25. Ambicija, geri pa
liudymai. Mes parųpinsim jum ge
rai apmokamus darbus tuojau. Ne
reikia pardavimų patyrimo, šau
ni proga .pastoviam darbui. Sena 
atsakinga įstaiga. Kreiptis rytme
čiais tiktai.

Goldenberg Furniture Co. 
3024 Lincoln Avė.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
DARBININKAS

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

MAItQUETTE PARK 
' TIKRAS BARGENAS

Galima kraustytis tuojau. 
Kainavo $9,800, dabar už $5,950, 
6 kambarių mūrinis bungalow. 2 
karų mūrinis garažas, platus lotas 
geroj vietoj ant Rockvvell, netoli 
63 gatvės.

Turim visokių kitokių bargenų. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti.

S. P. SUROMSKIS 
6921 So. Western Avė.

’jv Republic 3713.

BUNGALOW
5 kambarių. Insuliuotas atikas 

su vienu furnišiuotu kambariu. 32 
pėdų lotas. Turi parduoti. Savinin
kas 7224 So. Fairfield.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI PAGERINTI 374 
AKRAI. Pine Township, Benton 
county, Indiana. $110 akrui.

EDWARD J. ETTER, 
Oxford, Indiana.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
su % akro žemės 6 ruimai, 4 
complete. 18 mylių vakaruose nuo 
vidurmiesčio (loop). Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 2528.

Pp. Rusackams teko girdė
ti, kad toj apylinkėje dabar far- 
mėtteūjA b'dVęs iWė^Hdiė’tis' An
tanas Marlišiiite. A iš skaito ANku-; 
jienafe”, ir jėi^ū į>. Martišiai 
teks ši žirtūtė pastebėti, lai jis 
būnh įiainfohhūiyteš, kad 
iandiečtei Rusackai norėtų su 
juo sueiti ir ^amūš-
li. jie taipgi M^o,,
kad lauktŪVių atsivėfca ’cfafca-! 
gjetiŠkų “vaistų”, kŪHų 
cdttsine gal pasiilgo.

Pp. RūšAėkM 
žindti, kaip p. Martišiui ’šeka-, 
ši farmerteūti ir 
sūriū ^‘rispaddęs ?

CONIRAD, Rbb’ert, 
Conimėlcial AvehUC, gimė rag- 
piučio 13, tėvai: George ir Ca 
therine. ’

DUBIS, CoUSteįice, 1517 W. 
Pearsou Street, gimė i ugpučio 
11, tėvai: \Villidm ir Annė.

’GUZILAS, Joycc, 5554 South 
New Engiami Avenue, gimė 
rugpiučio 19, tėvai: Louis ir 
Maę. ' • .
KRYZA, Thoihas, '926 Eašt 93 
street, gimė .ruįftviūčio 9, tėvai: 
Thoiuas B. Ir H'elėn.

LAUSCHKE, Diana M., 36vl 
North Sayre Avenue, gimė rug
piučio 15, tėvai; Arnpld ir Lil-, 
lian. 1

fUfe Amv jr TW&a ;.X«4yy- 
hiikūi), 1842 Sdut j’i 'SU

Biblijos Tyrinėtojų 
Konvencija

Biblijos Tyrinėtojų 3 dienų 
konvencija — šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį, rug
pjūčio 30-31 ir rugsėjo 1, 1941.

Konvencija atsidarys šešta
dienį, nuo 2 vai. po pietų, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted s t.

Sekmądięnį ,ir pirmadienį 
pradžia nuo 10 vai. ryto, ir 
trauksis iki 6 vai. vakaro.

Kviečiame dalvvauti visus, 
be skirtumo, kaip krikščio
nius, taip ir pasauliečius. Gir
dėsite labai įdomių dalykų ir 
sužinosite, kaip reikia supras
ti biblijos mokslas tikroje 
šviesoje.

Kalbėtoju bus gerų iš įvai
rių miestų. Ypatingai kalbė-

REIKALINGAS PATYRĘS LI
KERIŲ sėlsmanas, kuris turi biz
nio pritarėjų. Visus standartinius 
likerius .parupinam. Mokamas auk
ščiausias komisas.
CORNELL DISTRIBUTING CO. 

5648 So. Kedzie Avė. 
HEMlock 2320.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

PARDAVIMUI VIENAS Wiscon- 
sino geriausių mažą resortų Indian 
Head apylinkės pačioje širdyje. 
Smulkmenas gausite iš

B. F. GANSKE 
CHETEK, WIS.

ar tūri dhūg

Drg.

šfepft lt-M^.\ • i

•čib IŽ, •' 1

Smagi šokių ir pasilin..s;n - 
nimo sueiga įvyks šeštadieivo 
vakare Jonistų salėje, 811 W. 
33rd S t.

Bus labai geras orkestras, 
skanus užkandžiai ir gražios 
dovanos. Pa$. mus yra daug 
gerų norų, gabių jėgų, tad n 
musų ruošiami parengimai bus 
paįvairinti liaudies dainomis, 
klasiškais šokiais jf komiškais 
vaidinimais.

Dalyvaus jaunuoliai
Čij ■dalyvaus jaunuolių kla- 

o.škų šokių grupė, vaidytis tojas iš New *¥orico, J. R. Mu 
įValrtiį /įžūlių .štę'ėlbčj'ai. Į š’ą Įs-! 
taigą Yttsitankiusi puiAika tik-į 
tai daug smagumo ir ina-į 
IbnibUd. Ws pasitikkad 
šios riįšies - Vętkiihą publiką 
įveHbis ir Mtėlki teuins progą 
įVūiriai TavyMi ii* vėikWi-, šiūo, 
širdingą! kMėčiiil ats laįikyti 

irt ViŠUs šrtvo dirąugu^ 
ir pūžįšjLaiuūs. Ohą,

zikantas, kalbės publikai Sek
madienį ilUo 3 Vai. po pietų.

Nepraleiskite progos. Įžan
ga veltui, nebus • rinkliavos.

•Sk,

t

; ejkėįfeiiteai Naujiėnosė 
duoda naudų <lėlio.

yru naudingo^

•- -_________________ _________________ _ _________________________-......... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------------- -------------------------------------------------------------------

REIKALINGAS PORTERIS, ku
ri gali dirbti už baro iš ryto. Turi 
būti blaivas. Reikalingi paliudy
mai. $15.00 savaitėje. 117 So. Hals
ted St.

REIKALINGAS PORTERIS ta- 
verne, kad galėtų už baro dirbti 
rytmečiais. Kambarys, valgis ir 
mokestis. 4306 S. Ashland Avė.

KABINETŲ DIRBĖJAS ir maši
noms darbininkai. Ateikit pasiruo
šę dirbti. 2267 Kilbourn, arti Ash
land ir Fullerton.

PATYRĘS BERNIUKAS kepyk
lai. 5240 Fullerton Avenue.

REIKALINGAS PORTERIS Ryt
mečiais prie baro dirbti. Geras mo
kestis. Gyvenimas vietoje.

5700 W. 79th St. 
tel. SUmmit 868W1.

STALĮORIAl ir MAŠINOMS dar
bininkai. Ateikit pasiruošę dirbti. 
2 £6 7 Clybourn, arti Ashland ir 
Fullerton.
'<*^1 1...^..... į.....  , .............. —

Partįęriu Reikia_______
PĄIEšKAU PUSININKO į Road 

House biznį. Geras biznis. Vieniem 
persunku. 5700 W. 79th St. '

REMKITĖ TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

SCHOOLS AND INSTRUCT1ONS 
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 mūsų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—Šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba,- 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

WHOLESALE furniture 
Rakandai ir Įtaisai Pardayimtii

MOKĖDAMAS CASH-— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mes pristatome bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in
formacijų. Vien tik nacionaliai ži
nomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. ,Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Mėnesiniais atmok ėjimais : 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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



S NAUJIENOS, Chicago, III. _________________________ -Ketvirt., rugpiučio 28, 1941

NEBUS WESTERN ELECTRIC BENDROVES LIETUVIŲ. KLUBAS PIRKO $10,000 ‘APSIGYNIMO BONĄ’

TELEFONO DARBININKU STREIKO
Kompanija Pakėlė Algas, Pripažino Unija

Dr. J. R. Steelman, federalls 
tarpininkas pramones ginčams 
spręsti, vakar paskelbė Wash- 
ingtone, kad Western Electric 
bendrine ir telefonistų un j i 
likvidavo ginčų, kuris vos ne
privedė prie streiko.

Valdžia dėjo dideles pastan
gas prie streiko neprJeisti, nes 
jis butų dalinai supraližavęs te
lefoninį susisiekimų Amerikoje.

Susiginčijo Del Algų.
Nesusipratimas kilo, kai 

West Electric darbininkai, ku
rie stato telefonų stulpus ir tie
sia vielas, pareikalavo pake’ti 

\J*ems algas ir pripažmti jų uni
ją, Association of Communic.i- 
tions Equipment Workers.

Derėjosi 61 Valandą.
Po ilgų derybų WashingtQae, 

kurios užtruko 61 valandą be 
veik be pertraukos, kompanija 
su t. ko:

1. Pakelti visiems 9,000 dar
biu.nkų algas 6 centais valan
dai.

2. Įvesti automatišką sistemą 
algoms kelti darbininkams pa
gal išdirbto laiko ilgį.

3. Pripažinti jų uniją, įvesti 
senioriteto teises, ir

4. Mokėti naujas algas nuo 
liepos 29 d.

Apima Tik Telefono Darbfr 
ninkus.

Šie algų pakėlimai ir kitos 
susitarimo sąlygos apima ne vi
sus Western Electric darbinin
kus, bet tik tuos, kur.e dirba 
prie telefonų įtaisymo.

Reikalauja Peror
ganizuoti Apskričio 
Policiją , ,

« ■ ■>! ■■ ■ - 
“Dvokia”

Chicago Crime Commission 
(pusiau valdiška įstaiga užlai
koma privatiniais pinigais ko
voti kriminalizmą) vakar parei
kalavo nuodugniai perorgani
zuoti Cook apskričio policijos 
departamentą.

Sako, jis “dvokia” savo ry
šiais su Chicagos “šuleriais”.

Departamento virš įninkąs 
Laird neseniai turėjo pasitrauk
ti Iš vietos, kai reporteriai jį 
užtiko bepietaujantį su William 
R. Skidmore, garsiu “gemble- 
rių karalium”.

Šerifas O’Erien paskyrė nau
ją viršininką, John J. Healy, bet 
komisija sako, kad jis “nėge- 
resnis už prašalintąjį”.

Komisija toliau skelbia sura
dusi, kad departamente atsako- 
mingas vietas turi dvi artimos 
minėto Skidmore’o giminaites.

Surašinėja 
Svetimšalių Turtą 
Chicagoje
Cenzą Daro Federalio Rezervo 

Bankas.
Federalės valdžios federalio

Šiandien Laidoja 
Auto Nelaimėje 
Žuvusius Lietuvius

%
Balčiauskienė, Matuzas Bridge- 

porįe, Shimkus — 18-toj.
Trys Chicagos lietuviai, kurie 

sekmadienį kartu žuvo, šian
dien beveik vienu ir tuo pačiu 
laiku bus nulydėti į šv. Kazi
miero kapines.

Marijona Balčiauskienė ir 
Antanas Matuzas bus laidojami 
iš S. P. Mažeikos koplyčios, 
3319 South Lithuan ca avenue, 
Bridgeporte, o Juozas'Shimkus 
iš namą, adr. ą012 Canalpor. 
avenue, 18-toj apyLnkėj.

Visi trys žuvo dviejų automo
bilių tragedijoje prie 159 tos i • 
Pulaski Road, kurioje velionio 
Antano Matuzo žmona Sofija 
buvo sunkiai sužeista. Užmuš
toji Marijona Balčiauskienė bu
vo jos motina.

Šv. Dovido Bažnyčioje.
Abu velioniai bus išlydėti iš 

Mažeikos koplyčios apie 9-tą 
valanda ryto pamaldoms šv. 
Dovido bažnyčioje. Jie bus pa
laidoti šv. Kazimiero kapinėse.

Vėl. Balčiauskienė ir A. Ma
tuzas gyveno Brldgeporle, adre
su 3359 South Lowe avenue.

Juozas Shimkus bus išlydėtas 
iš namų 8:30 vai. ryto į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčią 
pamaldoms, o iš ten irgi į šv. 
Kazirmero kapines. Jo laidotu
vėms patarnauja J. F. Badžius, 
o Matuzo ir Balč.auskienės — 
S. P. Mažeika.

Inkveslas Rūgs. 23.
Koronerio inkvestas, kuriame 

bus padarytas nelaimės tyrinė
jimas, įvyks rugsėjo 23 d., ap
skričio rūmuose. Ji įvyko žuvu- 
siems važiuojant grybauti ank
sti sekmadienio rytą Kankakee, 
Ilk, apylinkėse.

Admirolas Byrd 
Kalbės Chicagoje

Už dviejų savaičių Chicagoje 
įvyks masinis mitingas, kuria
me kalbės garsus keliautojas ir 
pietinio ašigalio tyrinėtojas, ad
mirolas Richard E. Byrd. Mi
tinge taipgi kalbės New York o 
majoras LaGuardia ir chicagie- 
tįs majoras Kelly.

Mitingo diena dar nenustaty
ta. Jo tikslas yra parodyti kad 
“Chicago supranta hitlerizmo 
pavojų ir yra pasiryžusi jį ko
voti”.

Apiplėšė Krautuvę 
Marųuette Parke

Du banditai užvakar pasigro
bė krūvą rūbų, atneštų valymui 
ir $8 pinigais iš rūbų valymo 
krautuvės, adresu 2422 West 
Marųuette Road. Krautuvėje 
tuo laiku buvo 27 metų tarnau
toja, Catherine Scanlon.

taupymo banko manadžeris, įteikia p. Charles Cvirkai $10,000 vertės “apsigy
nimo boną” (“defense bond”). P-as Cvi’ka yra Waterį)ury Lietuvių 'Piliečių Po
litinio, klubo pirmininkas. Boną nupirko' kalbamas klubas ir sumokėjo $7,400. 
Kai po dvylikos metų bonas subręs, tai jo vertė bus $10,000.

Stovintis vyras yra p. Peter E. Poskas, klubo vice-pirmininkas.
Dviem savaitėm praslinkus klubas nusipirko kitą $10,000 “apsigynimo bo

ną”. (American Photo).

Traukia Teisman
5 Dentistus ( •I

Ir “Daktarę” Už Vandenį.
Už tariamą praktikavimą b a 

valstijos leidimo, teisman trau
kiami 5 Chicagos dantistai, Al- 
bert F. Winner ir Anthony Pe- 
terson, 127 N. Dearborn, A. L. 
Young (Excel Dental Labora
tories), 32 W. Washington, Ot- 
to Butz, 64 W. Randolph ir 
Harry Franklin,. 3336 Ever- 
green.

Už p.raktikavimą'medicinos ir 
pardavinėjimą vandens vietoj 
vaistų (“viduriams gydyti”), 
valstija taipgi traukia teisman 
moteriškę “Madame” C. L. 
Jackson, 1027 S. Paulina St.

Iš Buto Išmetė 
12 Žmonių 
Šeimyną

Motina Su Kūdikiu
Teismo bailifai vakar išmetė 

iš buto bedarbių Wagnerių šei
myną, gyvenusią iki vakar ad. 
639 West 47th Street.

šeima turi 10 vaikų — visi 
sūnus, o motina, 35-ių metų M. 
Wagnerienė laukia 11-to. Jos 
vyras John, 35, užvakar išėjo 
pinigų skolintis nuomai užmo
kėti, bet negrįžo namo, ir va

kar buvo atrastą^ .susirgęs ant 
vieškelio prie Jq|iptp. Jis guli 
Silver Cross ligoninėje, Jolietc. 
Vyriausias šeimos sūnūs yra 14 
metų amžiaus.

Gaisras Sunaikino
7 Krautuves

Didžiulis gaisras ‘ vakar ank
sti rytą sunaikiųo dviejų auk
štų biznio namą pu septyniomis 
krautuvėmis, prie Milwaukee ir 
Divetsey gatvių. Nuostoliai sie
kia virš $100,000.

Trafikas buvo suparalizuotas 
kelioms valandoms."Gatvėkariai 
r autobusai buvo nukreipti i 
kitas gatves.

Į “Mokyklą” Už 
Pabaudą

Trafiko įstatymams nusižen
gusiems automobilistams miesto 
teisėjas Quilici duoda pasirink
ti tarp piniginės bausmės ir 
"mokyklos”, kur duodamos sau
gaus važiavimo bamokes.

80 nusikaltėlių1 pasirinko mo
kyklą ir vakar pradėjo pamo
kas. Pamokos tęšįs tik kelis va 
karus.

Skelbimai Naujienose 
luoda nauda dėlto.

v ir-

Šį Sekmadienį 
Roselandiečiai 
Piknikuoja
Iš Rosekndo Lietuvių Kultūros 

Draugijos
Dvi šventės jau čia pat, bet 

ką veiksime, kaip jas praleisi
me?

Viena proga bus gana puiki, 
nes Kultūros Draugija rengia 
pikniką sekmadienį, 31 d. šio 
mėnesio, gražiausioj vietoj.

Ten, kur girios žal uoju,
Ten musų namai;
Kur Nemunas banguoja — 
Lietuvos laukai.
O ten Spaičio darže kalnai 

kalneliai, graž ausi ąžuolynai 
kurines musų proseneliai d- 
džiausioj pagarboj laikė.

Kasdienei būklei paįvairinti
Be to ir v.sa gamta po di

džiųjų karščių atgijo. Žolė pa
gyvėjo, oras atvėso, o jau ne
užilgo lauksime rudenėlio.

Todėl, kad paįvairinus musų 
kasdieninę pilką būklę, a t. ilan- 
kę piknike užba gJme vasari
nį veikimą, ištarsime: pašilk 
tu, puikus miške; atsiski.ti jau 
reikia mums. —Stepukas.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

žuvo Keturi žmonės.
Vėliausios automobilių aukos 

Chicagoj ir apylinkėj:
50 m. Mrs. Martha Kostock, 

4450 Gunnison, prie Glenvievv 
ir Skokie (septyni žmonės ne
laimėj sunkiai sužeisti, tarp jų 
2 metų Theodore Uskalis, 4755 
Lovvell avenue);

4 m. James Slimak, 2240 W. 
50th strcet, prie namų, žai
džiant gatvėje;

Harry Berk, 2813 Division 
street, Chicago, pr.c Jolieto;

45 m. Ruth Kehoe, 7514 Per- 
ry avenue, prie Husted, Colora- 
do.

Daug Sužeidė.
Kitose 'nelaimėse buvo sužeis

ti Ignacio de Algarra, Kubos 
konsulas Ch cagoj ir jo žmona 
(prie Wrightwood ir Lake- 
viėw), 18 mėnesių berniukas 
Ray Nelson, 5421 S. Princeton 
avenue. ir 7 melu Allen Nye iš 
Lyons, I I.

10—15 žus Per šventes.
Chicagos Motor Club apskai

čiuoja, kad pei' Labor Day 
šventes automobiliai Chicagos 
apygardoje užmuš tarp 10 ir 15 
žmonių.

Nelaimės, sako, įvyks dau
giausiai dėl perdidelio trafiko, 
nuovargio ir neblaivumo.

Kaimynai Latviai 
Šoks Ir Dainuos 
Žagariečių Piknike

Rengia rūgs. 7-tą, Liberty 
darže

Gaspadinės jau nuskirtos, 
darbininkai išrmkti, viskas pii- 
rengta, ir žagariečiai dabar ne
kantriai laukia rugsėjo 7-tos. 
Tą dieną Liberty Grove darže 
įvyks žagariečių Kliubo meti- 
n s piku kas. Tai gerai žinoma 
vieta, todėl rengėjai tikisi di
delio būrio svečių.

Bet svarbu ne vien vieta. Ža
gariečių gaspadinės pagarsėję 
savo gabumais kugelį kept , 
taipgi dešras su kopūstais, o 
kas tų tikrai lietuviškų patro- 
vų nemėgsta?

C.cerlelės dainuos
Pikniko reikalai buvo svar

iausias klausimas svarstomas 
kliubo susirinkime, kuris įvyko 
pereitą sekmadienį, ragpiuč o 
24 d., Hol yvvood Inn salėje, 
2417 W. 43rd street. Ten pa
aiškėjo, kad piknike dainuos 
Cicero moterų choras, ir pro- 
grame šoks-da.nuos kaimynai 
latviai.

Linksmybių, vaišių ir įvairu
mų visiems bus pakankamai. 
Visi lietuviai, ypač žagariečiai 
ir kaimynai yra kviečiami at
vykti, susitikti senus draugus 
pažinti naujus, ir užmiršus 
kasdieninius vargelius ir rūpės 
čius pakvėpuoti tyru oru.
Svarstė Mickevičienės reikalą

Pasvarstęs N. M.ckevičienės 
pomirtinės klausimą, ir išrin
kęs darbininkus, susirinkimas 
greitai išsiskirstė, nes visiems 
rūpėjo kur nors išvažiuoti į 
laukus ir miškus.

Kor. B. Gurskienė

VAKAR CHICAGOJE
•

• Po pirmos pagalbos, kurią 
gavo šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Chicago Lawn nuovadoj buvo 
uždarytas 22 metų chicagietis, 
Constant Shiplov, 6239 South 
Claremont. Atėjęs į savo buvu
sios žmonos namus, adr. 6617
S. Winchester avenue, jisai iš
gėrė nuodų. Kaltinamas betvar
kės kėlimu.
• Už apiplėšinėjimą pašto dė
žučių Englewood distrikte po
licija suėmė 18 metų berniuką, 
Louis Christakos, 6903 S. State 
street.
• Van Buren stotyje Illinois 
Central traukinys sunkiai sužei
dė 57 metų Frank De Land, 
5472 Lake Park avenue. Jis nu
krito tarp traukinio ir stoties 
platformos.
q 27-to wardo republikdnų vei
kėjas William John Granata va
kar užėmė I.linois darbo depar
tamento industrinės komisijos 
nario vietą. Gaus $5,003 algos 
į metus. Komisija prižiūri vals
tijos pramones.
9 Šeimyniniame ginče, kuris į- 
vyko adresu 1956 West Con- 
gress street, 66 metų chicagie
tis Edward Jennings peiliu 
skaudžiai supiaustė savo seserį 
Lenore ir jos vyrą Albert Sul- 
livan. Visi gyvena ties tuo ad
resu. Jennings pasislėpė, o su
žeistieji apskričio ligoninėje.
© Trys ginkluoti vyrai apipie
šė Marion Beauty Shop, adresu 
3043 N. Ashland, yėhau kitą 
grožio įstaigą ties 3750 Irving 
Park avenue. Grobio susirinko 
$41.
• Piktadariai įsibrovė j S. May- 
bish’ių namus, adr. 1511 South 
Kceler avenue ir išnešė skalbi
nių už $150.
• Dr. Arthur Ballantyne ne 
vien geras chirurgas, bet i" 
kumštį mikliai naudoja. Kai į 
Jefferson Park ligoninę atėjo 
vagilis, gydytojas vienu kire u 
ištiesė jį ant grindų, ir ten lai
kė iki atvyko policija. Piktada- 
ris yra 22 metų John Jokiu n, 
1350 Bouwans street. Jis sako, 
norėjęs pasivogti rūbų eilę.

Chicagietis Aliejaus 
Administratorium

Vidaus reikalų sekretorius 
Harold E. Tekės vakar paskyrė 
Chicagos advokatą Charles K. 
Schwartz aliejaus administrato
rium vidurvakarinėse valstijose. 
Jo distrikto centras bus Chica
go ir apims Illinois, Ohio, In
diana, Michigan, Wisconsin, 
Minnesota, Iowa, Missouri, Ok- 
lahoma, Kansas, Ncbrąska, So. 
Dakota ir North Dakota valsti
jas.

Plieno Darbininkai
Dirbs Per Šventes

Plieno dirbtuvės Chicagos dis
trikte skelbia, kad jų darbinin
kai, apie 60,000, dirbs per La
bor Day šventes. Už tą dieną 
jie gaus pusantros algos.

Per šventes taipgi dirbs plie
no darbininkai ir kituose Ame
rikos miestuose.

rezervo skyrius Chicagoje dabar 
surašinėja ateivių turtą, pasi
remiant įstatymu, kuris “užšal- 
do” Amerikoje turtą valstyb'ų, 
kurias kontroliuoja Vokietija.
Kam Reikia Registruoti Turtą.

Savo turtą turi raportuoti vi
si ateiviai išėmus tuos, kurie 
gyvena Amerikoje nuo birželio 
17, 1940 ar anksčiau, ir nebe
mano grįžti į savo šalis.

Turtą užregistruoti privalo ir 
Amerikos piliečiai, kurie gyve
no užsienyje, ir sugrįžo j Ame
riką po birželio 17, 1940.

Garsinkitės “N-nosę”
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