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ATSTOVŲ BUTAS BALSU DIDŽIUMA 
PRIĖMĖ “PERĖMIMO” ĮSTATYMĄ

—-- ; • - f;
Falla Nenori Atsiskirti.

Prezidentas Gali Perimti Daiktus 
Reikalingus J. V. Apsaugai

WASHINGTON, D. C., rugp. 
5. — Atstovų Butas priėmė bi- 
lių, kuriuo Prezidentui Roose- 
veltui suteikiama galia perim
ti nuosavybę militariniams ar 
laivyno reikalams, jei ta nuo
savybė negalima įgyti kitokiu 
budu. Už bilių balsavo 241 at
stovas, prieš — 136. Debatai 
užsitęsė tris valandas.

Tas bilius senate jau buvo 
anksčiau priimtas, maždaug toj 
pačioj formoj, tad dabar pro
jektas pasiunčiamas abiejų bu
tų konferavimo komitetui, ku
ris išlygins mažuosius skirtu
mus. Po to bilius bus pasių
stas į Baltąjį Namą, Preziden
to parašui.

Pagal šį įstatymą, Preziden
tas Rooseveltas turi galią per
imti ir panaudoti bile kokį mi-

litarišką pabūklą, medžiagą, 
amuniciją ar jos atskiras da
lis, mašinas, žaliavą ar įran
kius, kurie gali būti reikalingi 
Jungtinių Valstijų apsaugai.

Teisė perimti galioja per da
bartinį nepaprastos padėties 
laikotarpį, nevėliau birželio 30 
d., 1943 m.

Prezidentas periimdamas nuo
savybę gali nustatyti “teisingą 
kainą”, atlyginimui savininkui, 
bet jei tas nėra patenkintas, 
tai jis gali paimti pusę siūlo
mos kainos ir kreiptis į ieški
nių teismą tikslu išgauti tokią 
sumą, kokia, jo nuomone, jam 
priklauso.

Prezidentas gali sugražinti 
perimtą nuosavybę savininkui 
iki gruodžio 31 d., 1943 m., jei 
savininkas jos nori ir už ją 
sumokės “teisingą kainą”.

*■ | ACiU-Ej-iN AUJ1L1' V *3101

Prezidentas Rooseveltas pasiima savo šuniuką, 
Falla vardu, iš traukinio į jachtą, kuria jis išplau
kė į Atlantiką “atostogoms.”

Japonų Traukiniai 
Sustabdomi Dėl 
Gazolino Trukumo

TOKIO, rugp. 5. — Gelžke- 
lų ministerija paskelbė, kad 
iradcGant rugpiučio 10 d., su- 
nstekimas gazolinu varomais 
raukiniais suspenduojamas 38 
inijose. Tą padaryti privertė 
įuro trukumas. \

Vokiečiai Giriasi 
Paėmę Svarbų Esti
jos Miestą Tapa

BERLYNAS, rugp. 5. — Vo
kiečių karo vadovybė paskelbt 
paėmusi šiaurinį Estijos gelž 
celių centrą, Tapa, tuo beveik 
galutinai atkirsdama rusų ka
rines jėgas Taline.

Naciai taip pat mini naujas 
mypies 6L’ mylias į pietryčius 
nuo Smolensko.

Oficialus komumka-as pažy
mi, kad Ukrainoje rusai keliais

Anglijos Karalienė 
Kalbės Per Radiją 

Šį Sekmadienį

LONDONAS, rugp. 5. — Ka- 
ralienė Elzbieta pasakys radijo 
kalbą Amerikos žmonėms ši 
sekmadienį. Ji bus girdima 2 
vai. p.p. Chicagos laiku.

Spėjama, Kad Roose- 
velt ir Churchill 
Susitiks Vandenyne

WASHINGTON, D. C., rugp. 
5. — Sostinėje kai kuriuose 
sluoksniuose vyrauja nuomonė, 
kad šiomis dienomis “kur nors 
Atlantike” gali įvykti susitiki
mas tarp Prezidento Roosevel- 
to ir Anglijos premjero Church- 
illio.

Prez. Rooseveltas prieš ke
lias dienas išvyko laivu jūron 
“atostogauti”, bet jo kelionė 
laikoma paslapty. Pranešimai iš 
Londono sako, kad šiomis die
nomis Churchill neatsilanko i 
parlamentą. Jo nebuvimo prie
žastys nepaaiškinamos.

J. V. Valdžia For
maliai Pasižadėjo 
Pagelbėti S.S.S.R.

WASHlN'GTOlJ,! D. C„ riigp.
5. — J. V. vyriausybė forma
liai pasižadėjo teikti pagelbą 
rusams jų kovoje prieš nacius. 
Ta pagelba susidės iš kariškų 
reikmenų ir pabūklų, už ku
riuos sovietai užmokės.

Valstybės vice-sekretorius 
Sumner Welles pasiuntė sovie
tų ambasadoriui notą, kurioje 
pažadėta:

1. —Pagelbėti išgauti “pirme
nybę” išpildyme sovietų užsa
kymų šioje šaly.

2. —Suteikti neribotą leidimą 
eksportavimui įvairių reikmenų 
reikalingų “sustiprinimui Ru
sijos apsigynimo”; ir

3. —Ištirti galimumus panau
dojimui Amerikos laivų prista
tymui kai kurių reikmenų.

Buvęs Amerikos 
Laivas Sugavo 
Nacių Submariną

KAUNAS KUKO PUSĖTINAI SVEIKAS TIK 
NAMAI LIKO BE LANGU

Gatvėse Pilna Suvargusių Žmonių; 
Jų Aprėdalai Liudija “Rojų”

(Šiandien pabėgėlis laikrašti
ninkas, kuris tuoj po sukilimo 
Lietuvoje nutarė su keliais drau
gais grįžti tėvynėn, aprašo ko
kį jis atrado Kauną.)

Pasiekę Kauno pakraščius su
kame iš plento ir traukiame 
link aerodromo. Prie plento, 
šalia “Maisto”, rūksta sudegę 
dvaro rūmai.

“ ‘Maistas’ tvarkoje” — šau
kia mano prietelis — “Ačių 
Dievui, dar ūkininkai galės lai
kytis.”

Aplink aerodromą smarkiai 
apdaužytos gatvės, nei vienc 
sveiko namo. Bet aerodrome 
stotis sveika, čia pat sužino
me, kad šioje vietoje žuvo ne
seniai atsisveikintas musų mie
las kovotojas ir geras draugas 
akunas leitenantas Džcnkaitis

Persikeliame pon tonini u tiltu 
per Nemuną. Jau mes prie Kar
melitų bažnyčios, traukiame 
Vytauto prospektu ir atsiduria
me pačiame Kauno centre. Tai 
buvo neapsakomo džiaugsmo 
valanda.

Bolševikų Liekanos
Gatvės, pati Laisvės alėja, 

nykios. Apie 80 nuošimčių lan
gų išdaužyta, sienos išgnaiby
tos kulipkų, krautuvės uždary
tos, languose dar užsilikusios 
bolševikų liekanos — raudon
armiečių uniformų ženklai, mi- 
niaturinės raudonosios vėliavė
lės, rusiški užrašai ir 1.1.

Gatvėmis smalsiai vaikšto 
tūkstantinės minios. Nei vieno 
vyriškio su kaklaryšiu, nei Vie
no vyriškio padoriau apsiren-

Henderson Numato 
Stambų Pragyveni
mo Kaštų Pakilimą

LONDONAS, rugp. 5. — Bri
tų naikintuvas H. M. S. Broad- 
way juroje sugavo vokiečių sub
mariną. Jo įgula pasidavė. Nai
kintuvas yra vienas iš tų 50, 
kuriuos J. V. perleido Anglijai 
pereitą rudenį.

VVASHINGTON, D. C., rugp 
5. — Leon Henderson, Kainų 
Administracijos viršininkas, 
kongresui pareiškė, kad šioj ša
ly, netolimoj ateity gali žymiai 
padidėti pragyvenimo kaštai, 
nežiūrint, kad valdžios propo- 
nuojamas kainų kontrolės bilius 
pataptų įstatymu tuč tuojau. 
Hendersonas sakė, kad pakili
mas gali būti “pats didžiau
sias”, prilįgstąs 1929 ir net 
1919 metų lygiui.

ORAS
šilčiau.
Temperatūra tarp 85-90 laip

snių.

J. V. Dar Negavo 
Užtikrinimo Iš 
Prancūzų Valdžios

WASHINGTON, D. C., rugp. 
5. — Valstybės Sekretorius Hull, 
pasikalbėjime su spaudos atsto
vais, pareiškė, kad J. V. vyriau
sybė dar nėrai gavusi užtikri
nimo iš Pranėuzijos valdžios 
Vichy, kad Ašjai nebus suteik
ta koncesijos prancūzų Afrikos 
teritorijose? Hull sakė, kad J. 
V. tokio užtikrinimo tikisi su
laukti.

Prancūzija Pribren
dusi Anglų Karių 
Invazijai

LONDONAS, rugp. 5. — Iš 
patikimų ^šaltinių? Europos že;, 
myi^Ąpglija, ]^tiHą,į\kad su 
kiekviena' diena pavergti eji žmo
nes vis daugiau nerimsta.

Svarbus stebėtojai Anglijos 
sostinėje mano, kad tą padėti 
britai galėtų išnaudoti daeinant 
net iki to, kad išlipdinti kariuo
menę kur nors vakarinėj Eu
ropoj.

Daugelis mano, kad invazija 
galėtų būti padaryta Francijp- 
je. Ten, nurodoma, gyventojams 
yra tiek nacių jungas dasiėdęs, 
kad jie mielai stotų įsiveržu- 
siems anglams talkon. Iš Pran
cūzijos atbėgantieji žmonės sa
ko, kad ten jau dabar gyven
tojai atvirai kalba apie sukili
mo reikalą.

Kolumbija Pakirto 
Nacių Sąmokslą 
Taikytą Armijai

BOGOTA, Kolumbija, rugp. 
5. — Kolumbijos respublika 
prisidėjo prie kitų Pietų Ame
rikos valstybių, paėmusių ener
gingą akciją prieš anti-demc- 
kratišką veiklą, paskelbdama, 
kad autoritetams pavyko pakirs
ti susektą nacių sąmokslą. * .

Karo ministeris Castro Mar- 
tinez praneša, kad apie 200 įta
riamų asmenų suimta ir, kad 
jie kaltinami planavimu skiepy
ti totalitarines doktrinas Ko
lumbijos Armijoje. Tarp suim
tųjų yra Vokietijos piliečių.

Senatas Atmetė 
18 Mėnesių Tarny
bos Pasiūlymą

WASHINGTON, D. C„ rugp. 
5. — Senatas atmetė Šen. Ro~

Rusai Pripažįsta 
Nacius Prasimušus 
Lembgrado donoje

MASKVA, . rugp. 5. — So
vietai pripažino, kad nacių ka 
riuomenei ..pasisekė padaryt 
naujas žnyplinis prasi veržimas 
tarp Leningrado ir Smolensko 
Naujųjų žnyplių galva, nusta
tyta, esanti pelkėse ties Khol 
iriu, 70 mylių į rytus nuo pe 
reitos savaitės musių laukų No- 
vorzheve.

Ties Smolensku kova tebesi
tęsia ir sovietai sakosi sulaikę 
vokiečius. Jie pažymėjo, kac 
kautynes Smolensko apielinkėse 
eina jau 21 diena.

Ties Biala Tserkov nacia. 
stengiasi prasimušti tarp Kije
vo ir Juodosios juros uosto Ode
sos.

Pirmadienio vakare Maskvą 
,'ėl bombardavo vokiečiai, š‘ 
kartą numesdami daug padeg- 
tuvų. Bet, rusai prideda, dėl 
stiprios anti-orinės ugnies, vos 
keli nacių lėktuvai prasiskver
bė virš Maskvos. Vienas jų nu
muštas.

Kautynes ties Kholmu rusų 
komunikate pažymėta pirmu 
kartu. Tas miestas randasi 180 
mylių į pietryčius nuo Lenin
grado ir 250 mylių į vakarus 
nuo Maskvos.

Stalinas Sako, Kad 
Vokiečiai Bus 
Sumušti 1942 metais

LONDONAS, rugp. 5.—Ame 
rikos laikraštininkai Landom 
patyrė iš Harry Hopkins, Pre
zidento Roosevelto asmeninic 
įgaliotinio, kuris šiomis dieno
mis sugrįžo iš Maskvos, kad 
Stalinas įsitikinęs, jog rusai na
cių legijonUs atlaikys iki se
kančio pavasario, o tada ben
dromis jėgomis, sovietai ir są
jungininkai, suteiks Hitleriui 
mirtiną smūgį.

Pranešama, kad Hopkinso ir 
Stalino pasikalbėjimai vyko 200

iLvejais atakavo vokiečius.
Tapos paėmimas atrodo esąs 

svarbus laimėjimas naciams 
Baltijos fronte. Estijoj rusai 
labai stipriai iki šiol gynėsi. 
Tapai atitekus į vokiečių ran
das, rusai Estijoj atkirsti nuo 
kitųo rusų dalinių, 

r-—-H-    ■ ■: . .•
Amėrite^arė 
Laivai Australijos 
Vandenyse

WASHINGTON, D. C., rugp. 
5. — Jungtinių Valstijų vyriau
sybė paskelbė, kad du didžiu
liai Amerikos karo laivai — 
Northampton ir Salt Lake City 
— pasiekė Australijos vande
nis. Šis laivų judėjimas jungia
mas su J. V. formaliu pasiža
dėjimu teikti pagelbą Rusijai. 
Siunčiamoji rusams medžiaga, 
manoma, bus vežama Ramiuo
ju vandenynu, Amerikos lai
vais.

Senatas Numato 
Pataisą Prie 
Taksų Biliaus

WASHINGTON, D. C., rugp. 
5. — Kaip tik senatas priėmė 
iš atstovų buto, to užgirtą tak
sų bilių, lyderiai pradėjo kal
bėti, kad senatas prie jo pri
dės vieną ar kelias pataisas.

Atstovų butas tą bilių, lie
čiantį $3,206,200;000, priėmė 
369 balsais prieš 30. Prie j c 
pridėtas patvarkymas, kad įplau
kų taksus Vedusieji mokės ne 
už bendrą sumą, bet vyro ii 
moters atskirai. Tokiu budu vy-

Da» labiau suverda kraujas.

Namai Be Langų
Leidžiamės i Aleksoto pakai 

nę. Matome, kad Fizikos ir Che
mijos rūmai sveiki. Pakrantė
je stovintieji namai taip pat 
sveiki, bet dažu ausin be lan
gų ’ir šiaip kubpkų apdaužyti. 
Vytauto tilto r.era, išsprogdin
tas.

Sukame Nemuno pakrante Į 
dešinę. Visur dega, rūksta griu
vėsiai. Čia nebeliko nei vieno 
pastato, tik išdidžiai stovi ne 
karinis pastatas — elevatorius 
Tikrai čia prieš pora dienų vo 
kiečių lėktuvai tiksliai “kiauši
nius” dėjo.

Žaliojo Tilto Nėra
žaliojo gelžkelio tilto tai] 

pat nėra: jis perskrostas pei 
patį vidurį ir nykiai riogso j<; 
lavonas. Žiuriu į aną Nemuno 
pusę, rodos, lyg skaitliuoju svei
kus pastatus.

Ir neapsirinku. Pats Kaunan 
nei aviacijos, nei artilerijos vi
sai nepaliestas. Ten ėjo ir ei
na žiaurios sukilėlių kovos su 
bolševikais.

gūsio ar su skrybėle nematy
ti, Atrodo, kad čia butų Mas
kva.

Deja, tai Kaunas po vien.i- 
rių metų “laisvės” ir bolševi
kų “rojaus”.

Pasigenda Inteligentų
Jau apie 10 minučių esu Lais

vės alėjoj ir nematau nei vie
no inteligento, n ii vieno savo 
pažįstamo ar draugo. Ima šiur
pas, kyla juodžiausios mintys: 
kur jie dingo, išvežti, išžudy
ti, pabėgę? — kaip kino ekra
ne skrieja viena mintis po ki
tos.

Gatvėmis dūzgia su tautinė
mis vėliavč.ėmis pasipuošę Rau
donojo Kryžiaus sanitariniai au
tomobiliai. Sužinau, kad jų lik 
keletas užsilikusių turi aptar
nauti apie porą tūkstančių su
žeistų sukilėlių, kurie slaugomi 
ne ligoninėse, bet po visą mie
stą išbarstytuose privačiuose 
butuose.

VĖLIAUSIOS

bert Tafto pasiūlymą, kad ka
rinės tarnybos terminas draf- 
tuotiems vyrams butų aprube- 
žiuotas iki 18 mėnesių.

Tikima, kad už kelių dienų |pedų gilumo slėptuvėse po Rom
bus nutarta draftuotuosiūs ka-'lium, naciams atakuojant Mas- 
riuomenėje laikyti ilgiau. kvą iš oro.

riausybė tikisi surinkti $323,- 
000,000 daugiau.

Manoma, kad senatas šį pa 
tvarkymą paliks kaip stovi. Vie
na iš proponuojamų pataisų; 
yra, kad nevedusieji asmens bu
tų apdedami nokesčiasi nue 
$750 įplaukų, vieton dabartimi 
$800, ir ved. šieji nuo $1,500, 
vieton daba?‘inių $2,000.

Už pastarąją pataisą pasisa
kęs ir prezidentas Roosevel
tas.

NAUJIENOS
— Iš Vichy pranešta, kad Gen. Wėygandui, jog sprendimuo

se jis turi nusilenkti Adm. Dar kinui.
— Radijo praneša, kad Siamo valstybė pripažino Japoni

jos įsteigtą Manchukuo.
— Vėliausios žinios per radiją sako, kad naciai tebetęsia 

smarkią ofensyvą Ukrainjoe. Tam žygiu jie sutraukę kariuome
nės iš kitų fronto sekcijų.

r- Jungtinės Valstijos ištieš vamzdžius į Kanadą, kuriais 
bus transportuojama aliejus.

— Londonas praneša, kad šiaurės juroje anglų bombone
šiai pataikė { keturis nacių laivus.

— Nuo Sausio 1 d. iki Liepos 31 d. anglai neteko 1,607 lėk
tuvų, sako Berlynas.

— Norvegų vyriausybė Londone nutarė užmegsti ryšius su 
Sovietų Rusija.

Sukilėliai Sargyboje
Prie visų valdinių pastatų 

stovi sukilėlių sargybos, kur tik 
pasisuksi, matai su ginklu ran
koje sukilėlius, kurie žaibo grei
tumu vykdo jiems pavestas pa
reigas.

Jie turi darbo iki valiAi — 
dieną susitvarko su suimtomis 
bolševikų gaujomis, o naktį ei
na sargybas. Bolševikų kaliu- 
ii kaliniai paleisti, dalis gi jų 
bolševikų išvežta Maskoliion.

Prie Kauno kalėjimo tūkstan
čiai suimtų bolševikų ir raudon
armiečių. Kalėjime daroma tvar
ka ir šie Lietuvos išdavikai ir 
banditai užims neseniai iš jo 
:šėjusių nekaltų Lietuvos patr:- 
jotų vietas. Buvusios sovietų 
pasiuntinybės rūmai taip pat 
pilni Lietuvos išdavikų ir plė
šikų. Juos saugoja narsioji su
kilėlių sargyba.

Per 
Rugpiučio . 

MĖNESĮ
NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 

IKI 8 V AL. VAKARO.
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET. 
Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
“NAUJIENŲ” ADM

/
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ABU VIENODI, ABU KRAUGERIAI LIETU 
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Ko Jie Čia Patys Sėdi Kapitalistų Šalyje?
MONTREAL, QUE.

i ir apvainikuoti save 
neužpelnytu titulu. Ir taip... 
kaip jau visiems žinoma iš po 
ramios ir rūpestingai valstybės 
reikalus svarsčiusios nakties, 
ginklo pagalba, tapo suardyta 
teisėtoji žmonių rinkta valdžia 
ir jos vieton pasodinta nepagei
daujami ir negarbingi vyrai... O 
ta skaudžioji gruodžio 17 d. 
naktis, jos nieks nepamirš!...

Po jos skubiai prasidėjo vi
sokie varžtai, padidėjo perse
kiojimai, spaudai lapo užnerti 
retežiai, nebepasakysi ką nori, 
nebepasisikusi. Drąsesni valstie
čiai dėl per sunkoko jų išnau
dojimo pradėjo neva bruzdėti, 

| norėjo tarti drąsesni žodį, bet 
jų nenorėta išklausyti ir, kad 
sustabdžius didesnį neapykan
tos reiškimąsi, ^eliata suvalkie
čių ukinikų atsidūrė greta savo

mis ; 
? tautomis, 
kiaa svetimai diktatūrai, kn- 
uios Lietuvai jau buvo lemta 
užtektinai ragauti.

f Galinga Lietuvos 
•rodok kad lietuvių tautos diva-' 
šia yra tvirta ir nepalaužia
ma. Istorijos praeitis rodo, 
kad Lietuva kadaise- irgi buvo 
gana stipri ir galinga valsty
bė, kada jos rubežiai siekė 
nuo juros iki jurų ir mažesni 

i j os kaimynai lenkėsi prieš ją.
Dabar lietuvių tauta trokš

ta vien tik laisvės ir ramaus 
ir taikingo gyvenimo su kito
mis tautomis, o nė diktatūros, 
kaip kai kurie jos tautos vai
kai jai perša. — Oi V-nė.

BOLŠEVIKAI GRIAUNA MONTREALTlT 
SUNĮJ IR DUKTERĮ DRAUGIU

Ko Tikri Lietuviai Nori..
Tikrieji lietuvių tautos vai

kai^ (o ne išsigimėliai, kurie 
nori svetimos priespaudos sa
vo tėvų žemėj), kokia ji nebū
tų, staliniška ar hitleriška, 
niekados svetimai priespaudai 
nepritarė ir nepritars. Lietu
va turi būti laisva ir nepri
klausoma. Savo nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpyj jau 

darbais,

Pasauli žinok! Ne savo—nenorim; 
Nelieski ir musų Tėvynės gražios! 
Tada tik, kai žus paskutinis lietuvis 
Pasauly nebus ir laisvos Lietuvos.

Jei Lietuvos kraštą, kad ne tik 
kas dar iki Šiolei tikėjo* ko- tokie reikmenys reikėjo vežti’ 
munistų ‘Nuoširdžiais” dar- iš užsienio, kurių nepriklau-; 
bais musų tėvynės Lietuvos somybės laikais Lietuvoje bu- ! 
klausime, tai dabar gavo pui-'vo pakankamai. (Tą turite! savo
kią progą aiškiai pamatyti ir atsiminti visi, nes ir Liaudies. . « .. , .. savis,nviai
įsitikino, ko jie trokšta. Ją Balsas, rašydavo, kad tiek ir . „J* «at javistov ai 
1 .... . v 1 < , a y. \ ... įgyventi ir bendrauti- su kito-manymu laimingiausia buvo tiek tūkstančiu tonų įvairių > 
Lietuva kada ją teriojo Stali-'žemės, ūkio produktų yra at- 
no armijos kariuomenė, nai- vežama Lietuvai kaipo “ba-
kindama Lietuvos žmonių 
kruvinu prakaitu ir sunkiu 
darbu užgyventą turtą kokį 
Lietuvos žmonės turėjo.

Tada “draugai” džiaugėsi, 
sveikinimų telegramas siuntė 
Paleckio vyriausybei už už
traukimą (priespaudos Lietu
vos žmonėms, kurią ‘draugai’ 
skaitė išlaisvinimu iš Smeto
nos vergijos. Tik vien Stalino 
despotišką ir žiauriausią dik
tatūrą jie skaito žmonijos “išr 
laisvinimu”. Tačiau kodėl nei 
vienas iš “draugų” nenori 
tos laisvės patirti ant savo 
kailio? Sėdi sau saugiai kapi
talistų šalyse, tik kitiems tą 
laisvę piršdami.

Dabar Jau "Užtarėjai”
Su .didžiausiu pasitenkini

mu žiurėjo ir džiaugėsi, kada 
Stalino armija grobė mažą
sias valstybes vieną po kitos, 
kurių sąrašan pateko ir musų 
tėvų žemė Lietuva.

Tačiau vos tik išgirdo, kad 
Hitleris su draugu Stalinu il
gą laiką buvę sėbrai, jau susi
mušė, tuoj ėmėsi šaukti masi
nius mitingus pasmerkimui 
Hitlerio kaipo žiauriausio 
barbaro ir mažųjų ‘ 
“nuožmaus priešo”, kuris 
“baigia pasmaugti mažasias 
valstybes ir kad skriaudžia
mųjų tautų tarpan pateko 
ir Lietuva.

Aiškiai norisi 
mieli “broliai” 
jus nematėte 
iki šiolei, kad kaip Hitleris, 
taip Stalinas abu vienodi ti- dinti iš to krašto, 
pai? Juk primausią ir žiau-' 
1 iausią pasikėsinimą ant Lietu
vos nepriklausomybės padare 
Stalino raud. armija. Spaulė ir 
kankino per metus laiko nie
ko nekaltus ir ramius ir tai
kius Lietuvos gyventojus. 
Taip rusų armijos nualino

daujančiai valstybei.” O 
tarpu juk visi gyvenome Lie
tuvoje ir gerai žinome, kad 
Lietuva yra žemės ūkio kraš
tas ir Lietuvoje niekuomet ne
buvo jausta žemės ūkio pro
duktų trukumo.

Buvo Apsirengę ir Sotus.
Nors dideliu turtinjgumu 

lietuvių tautos žmonės nega
lėjo didžiuotis^ tačiau buvo 
sotus ir apsirėdę. O tik metai 
laiko paviešpatavus rusams, 
jau visokių dalykų pasireiškė 
trukumas. I ,

Tik blaiviai 
draugai, ar ne 
mažųjų tautų 
jus sakote,
kaltė už Lietuvos sunaikini
mą. Ar ne jis pirmutinis par- 
naikino Lietuvos vardą kaipo 
Nepriklausomos valstybės. Ar 
ne jo žiauraus despotiško už
sispyrimo valdyme tiek nekal
tų žmonių išžudyta ar ištrem
ta į Sibiro tyrlaukius.

Blaivesnio proto žmogus 
kiekvienas supras, kad Hitle
ris ir Stalinas abu yra žiau
riausi valdovai ir mažųjų tau- 

. tų pavergėjai. Stalinas pirmu-

tuo

pagalvokite 
ant Stalino, 

užtarėjo, kaip 
gula didžiausia

. itjnis apiplėšė Lietuvos gyven- 
taut^i tojus. Hitleris atims ir pas-

kutinę karvę, gal ir paskutinį 
duonos kąsnį.

Negailėjo Lietuvos rusas, 
negailės ir vokietis. Į svetimą 
valstybę atėjęs okupantas api-

paklausti, ’ plėšia gyventojus kuo ir kaip 
lietuviai argi gali, nes jam nieko neapeina 
ir negirdėjote tos valstybės reikalai, nes jis 

nežino kada jis turės išsineš-

Varžo Pašalpas, Neduoda Balso, Jei Narys Ne 
Jų “Tavorščius^

MONTREAL, Que. — Mon- 
trealo Sūnų far Dukterų Savitar
pinės pašalpos- draugija iki šio
lei pasekmingai augusi, kaip 
turtu taip ir narių skaičiumi, 
pradeda mažėti nariais dėl per
daug neteisingo ir nevienodo el
gimosi su draugijos nariais pa
šalpos gavime.

Yra tokių narių, kaip Leknic- 
kas ar J. Matulevičienė, kurie 
yra draugijai mokėję ilgą laiką,, 
dirbę draugijos naudai, taipgi 
dar ir naujų narių prirašę. Ne
pakeldami “draugų” diktatorišr 
ko elgesio apleidžia draugiją, 
sakydami, tesižino su 
Jei įlies
draugai, draugijos susirinkime 
balso negauname, o ir nelaimei 
ištikus jau sunku tikėtis pašall- 

,pą gauti.
Sutverta Laisvais Pamatais.
Tai tikrai gaila, kad minima 

draugija susitvėrusi iš laisves
nių pažiūrų žmonių ir užtikri
nusi kiekvieno asmens^įąžinės

viskuo.
nesame tavorščių

priėjo prie to^ kad politika ir 
asmeniniai skirtumai pradėjjo 
vyrauti pirmoje vietoje. Pasė
koj to, vienas po kito nariai 

i pradedu apleisti draugiją, kur 
per ilgą laiką buvo dirbę ir sa
vo brangų laiką aikvoję, t kėda- 
miesi, kad draugija eis teisin
gai savo užsibrėžtu keliu> lygiai 
teikdama pagalbą visiems drau
gijos nariams nelaimės ištik-

ir begėdiškas primeti- 
hitlerizmo tiems, kurie 
su tais, kurie trokštan tiems.

Lietuva butų po Stalino | Favorizmas.

Tačiau dabar jau aiškiai pa
sirodo, kad gražus ir kilnus

Tas “draugų” biaurus šmei 
žtas 
mas 
nėra 
kad
jungu, yra tikrai labai žemas 
ir nieko nepateisinamas pra
vardžiavimas.

Are-KIENO KALTE?
Bet-
Kas užmokės bilas?

Ar J.ŲS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas?. įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti' save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą, apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingvems. vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
T

1739 SO. HALSTED STREET ", 
(NAUJIENŲ NAME)

draugijos tikslias jau į šalį nu* 
stunatas> o> vietoje jo įsigalėjo 
“draugų,” politikas. Jei tik esi 
prielankus ar pataikausi “drau
gams”;. dar priedo. “Liaudies 
Balso” prenumeratų parinksią 
tai buk tikras,, kad visuomet, 
kada tik balso prašysi, visuos 
met busi- “pamatytas”. Galėsi 
išsireilišti kiek tik nori. O ne
laimei ištikus,, dar ir aukų bus 
parinkta (/Toks atsitikimas ne
tolimoj praeityj; Montrealte Šuo
lių ir- Dukterų pašalpinėji drau
gijoj. yra buvęs)i.

Pirmininko Gudo Elgesys.
Tai. matote, gerbiamieji,, ko

kia lygybė ir broliškumas vieš
patauja pašalpinėje draugijoje. 
Ir kas prie to ją privedė? Ar ne

Koks gražus, koks kilnus yra 
{laisvės kovų šūkis. “Duokit mian 
laisvę, arba mirtį!” Kad mielas 
lyra laisvas, gyvenimas, kad 
brangi nepriklausomybė, musų 
{tautai jau yra žinoma. Taip pat 
žinoma, kad skurdus ir nema- 
ilonus gyvenimas buvo vergijos 
ir priespaudoš laikais.

, Dar taip, neseniai, vos virš 
.pora desėtkų. metų,, musų k raš
ytas tebevilko skaudų jungą, 
! nuolatinis svečias žandaras sa- 
; makotos bakūžės duris dažnai 
{varstė,, už lietuvišką knygą ar 
Į raštą tautos garbingi nariai b Ur
vo tremiami į Sibiro tyrus.

‘ Tais tėvynės skriaudos lai
škais senoji karta tik svajojo a>- 
'pie laisvę. Tačiau noras ir pasb 
^ryžimas išvystė laisvę, nulėmė 
į sva jones ir narsiųj ų savanorių 
pasiaukojimu 1918 met. laisvės 

{saulė patekėjo, nustumdama 
į praeitin j uodą ir baugų vergi
jos laikotarpį, apie kurį mes 
{prisiminę tik giliai beatsidusta- 
me.

i

Kiekvienam lietuviui yra ži- 
.noma, kad Nepriklausomybės 
į Lietuvai nieks nepasiūlė, ją rei
kėjo kruvina kova išpirkti. Sun- 
kui įsivaizduoti tą ištvermę ir 
ryžtumą, kuriomis narsų:s sa
vanoriai, be draugų, be talki
ninkų ir be užtarėjų išvilko 

(Lietuvą iš giliai panertos klam- 
j pynės.

Turint prieš akis dar tebesto
vintį didžiojo karo audrų, mu
sų šalies vaizdą, — sunaikin
tas sodybas, nuteriotus laukus, 
nenoromis išsprūsta ašara, pri
siminus tas sąlygas, kuriomis 
teko skinti per griuvėsius ir 
duobėtus laukus kelią į laisvę. 
Ir tik dėka pasiryžėlių pasiau
kojimo mes sulaukėme Laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos, dėi 
jos.ėjusiu su Šukiu “mirti ar 
gyventi.”

Kas iš musų neatsimena tų 
laisvųjų dienų, kada lietuvis gu
lė ir kėlės su džiaugsmo šypse
na, kad jau paskui jį nebese- 
kioja raudonsiulis, kad jau ne
bereikia drebėti dėl savo padė
ties? Kam nemalonu prisiminti, 
kada musų tyrųjų laukų jauni-

jo ir baigė su lietuviška ir 
skambia daina, garsiai ir drą
siai aidinčia plačiaisiais lau
kais ?

Malonus tai buvo laikotarpis, 
kada kiekvienas turintis, pilną

Pusmetiųiame draugijos susi
rinkime draugijos pirmininkas 
M. Gudas visai ijedave balso iš
sireikšti tiems, kurie buvo nu
žiūrimi kaipo priešai jų, “tie
siosios linijos”,^ jo tavorščiai 

'gavo balsus ^^įletą kartų. 
Net ir jų drauįjąs' Gesevičius 
pastebėjo, kad įia pirmininkas

kaimelių narsiai ir džiugiai ne
šė savo balsą už rimtus, dorus 
ir gero valstiečiui norinčius vy
rus, kuriuos kaip jau žinome, 
išsirinko krašto tvarkytojais.

Rodos, ko daugiau bereikėjo. 
Štai duobėti laukai stropiai ir 
darniai lyginosi, griuvėsių vie
lose dygo naujos ir gražios so
dybos, laisvas žodis, mintis ir 
sava spauda vis sparčiau augo, 
tobulėjo ir vis giliau veržėsi į 

Turiu garbės atsiprašyti jei' valstiečio bakūžę. Regis, tik gy- 
ką esu pamiršęs arba netiks- venk ir džiaukis!
liai parašęs ir prašau padėti 
mums ir toliau dirbti, nes mu-( 
sų tėvynė Lietuva tebėra pa-

labai gražiai nupiešė obalsius 
lietuvių, ir anglų kalbomis.

Tačiau šiuo darniu gyveniniu 
neilgąi tebuvo džiaugtasi.

Matant, kaip sparčiai tobulė- 
vergta ir reikia kovoti už jos Ja Lietuvon gyvenimas tarp sa- 
paliuosavimą. • | VU žmonių atsirado nedorų su-

Tarybos Narys, vanaudžių, panorusių iškilti, par

ir lygybę,, kiti sugrusti tapo į 
kalėjimus.

Toks laisvoj tėvynėj nelaisvas 
ir nepageidaujamų šeimininkų 
poelgis žaibo greitumu pasiekė 
išeivius lietuvius. Jų širdyse už
virė pyktis ir neapykanta, tiems 
nedorėliams, kurie taip drąsiai 
drįsta lieti musų tėvų bei bro
lių nekaltą kraują. Jie skubiai 
rinkosi, kad kaip galima grei
čiau tai sustabdyti, kad išnešti 
pasmerkimą niekšiškumu persi
sunkusiems valdovams. Lygiai 
penki (metai, kaip tuo reikalu 
buvo sušauktas vienas iš di
džiausių ir skaitlingiausių Ame
rikos lietuvių kongresų Cleve- 
lande. Apie jį nebetenka minėti, 
nes jo gilus ir jausmingas įspū
dis neišdildomas kiekvienam 
dalyviui, ar jo lėmėjui pasilik* 
ilgam.

Apie tai vaizdžiai ir ryškiau 
tikiu, patyrė ir tie, kurių nedė
kingumui kongresas tapo su
šauktas ir kurie dabar čia rado 
sau saugų prieglobstį, negar
bingai palikę nelaimėse glūdin
čią tėvynę, kurią ištiko basus 
smūgis birž. 1’5 d. 1910 ,m. Jis 
liks skaudžiųjų Lietuvos įvykių
t (Seka ant 3-čio pusi.)

J » 7. I

.Gudas visgi labįi didelę klaidą| 
daro visai, neduodamas balso

I ■’ *

sau nepatinkamiems asmeninis.
Pagal konst tuciįjos nurodymus, 
jei tik pilnai užsimokėjęs, na-

į Buvusi nare.

Padėka Montrealo 
Lietuviams Už 
barba L Tarybai
Darbavosi Tarybos Piknike,

MONTREAL, QUE. — Atsi
prašau visų, kad taip ilgai už
trukau su savo koresponden
cija. Gali kiekvienas supras
ti, kad mes. esam dirbtuvės 
darbininkai, ir sąlygos, nėra 
taip lengvos,, kad galėtume 
viską laikų padaryti.

Kadangi jau buvo daug ra
šyta apie Montjrealo Lietuvių 
tarybos pikniką, tai aš čia 
daug nerašysiu,! tik turiu pa
dėkoti musų pavergtos Mpti- 
nos. Lietuvos, vardu šiems ne- 
nuilstantiems į darbuotojams, 
kurie piknike dirbo vienokį 
ar kitokį darbą?'

Pp. D lindikai ir dukrelė
Pundžius ir Pundžiu-Pp-

vienė.
Pp. Leknickai^

.Pp. Skudai Į
Pp, Jasučiai 1
Pp, Zabiela, Rokus, Jakub- 

kienė, Radavičius, Kupravi- 
čius, Gudas (nesumaišykit su 
komunistu Gudu), Kilimoniai, 
Navikeviriai, BĄkanavičienė, 
Vizbarienė,.. Zabielienė, Že
maitienė, Mickuvienė, M, Vili
mienė (pastarosios' trys auka
vo tris dovanas tarybai ir pa
čios platino bilietėlius).

Padėka taip pat priklauso • 
p-leii Julytei Leknickaitei i® 
p. Antanui Navikevičiui, kurie

palaiko-

J.

šaukite CANAL 8500

popie- išmesti

• STATANT namą, neskaitykite medžiagos kainos svarbesne už kokybę!

• TĖMYKITE, kad reikalingi remontai prie namų butų tuojau atliekami. Senas, išdžiuvęs medis kviečia gaisrą.

• NEREIKALINGI riai turėtų būti laukan, nes namuose jie išstato gaisro pavoj 4.
• ATYDŽIAI tėmykit, kad švarumas butų mas apie namus.

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams.-; Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo- 

. savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIA APDRAUDĄ**

1739 SOUTH HALSTED STREET

f

UGNIES 
LANGŲ 

RAKANDŲ

RYPKEVICIA GYVASTIES.
APVOGIMŲ

s



Trečiad., rugpiučio 6, 1941 NAUJIENOS/ ‘Chicago, 01.
■—“I—‘ Į ■   r -

Kanados lietuvių žinios
Kanados Lietuvių Sei

mo Belaukiant
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

puslapiuose, gedulingai atžymė
tas.

Šis nelemtas antraeilis klas
tingo ruso sutarčių bei draugiš
kumo dėsnių sutrypimas taip 
nežmoniškai taip žiauriai kai
navo Lietuvai, kurio žodžiais 
jokie jausmai neįstengia atpasa
koti.

Tačiau graudu, kad dėl me
tus laiko draskiusio ir terioju- 
sio svetimo jungo Lietuvą taip 
nevienodai paveikė musų tautos 
narius. Vieni kentė, verkė ir ai
manavo, o kiti, ramiai sau džiū
gavo ir smerkė tuos, kurie 
skausmą kentė. Vieni būrėsi, 
kad glaudžiau suėjus, butų len
gviau pakelti tėvynei primestą 
panieką ir skaudžią žaizdą, kiti 
tyčiojosi ir begėdiškai šaipėsi iš 
savo tėvų bei brolių ašarų.

tus laiko, nebūtų galima atsta
tyti nei per 10 metų.

šiandien, mums jau daugiau 
negu aiškios tos visos virš 100% 
balsavimo pasekmės, reiškusios 
didžiulį norą atiduoti save ne
doro ir žiauraus gruzino valiai, 
šiandien mums ryškiai supran
tama ta lygybė, kuri buvo “su
lyginusi” vargšą ir turčių, aiški 
toji “laisvė”, kuri vienodai slė
gė visus, be abejonių supranta
me ir Stalino “saulės” kaitrą 
begailestingai savo “karščiu” 
kepinusią kas tik papuolė.

Visa tai mums patvirtina iš
valytas kraštas nuo maisto, dra
bužių ir kitų reikmenų, iš pa
matų sugriauti ir išdeginti kai
mai ir tie tūkstančiai nekaltų 
jaunų jėgų, kuriems taip įgriso 
naujų šeimininkų žiaurus šei
mininkavimas, kad jie neapgal
voję, jog jų gyvybė taip yra 
brangi, taip gali būti reikalin-

čiau paliuosuot: kraštą nepaisy
dami, kad ir žūti reikės.

Jie tuo keršto apimtu mo
mentu nepaisė, koks bus sekan
tis pavergėjas, kad tik greičiau 
atsikratyti šiuo, šiuos savano
rius mes suprantame, kaipo an
trosios kartos savanorius, ku
riuos išaugino nepriklausomy
bės kovų savanoriai, tie dvasios 
milžinai. Jie įkvėpė jaunajai 
kartai savanorio dvasią, įdieg
dami patvarumo ir ryžtingumo 
žiežiibą. Jie nepabūgo gal ngo 
priešo, jų nepalaužė svetima jė
ga, nes jų sielose glūdėjo tyra 
asmenybė, nenorinti niekam 
vergauti.

Kaip skaudu, kad dar nesu
stingus nekaltai ir garbingai 
pralietam kraujui, bevejant vie
nus niekšus iš tėvynės, ją už
klupo kili. Tėvynė liko vėl pa
vergta. Gal būt, ją niokos ir ne 
taip jau skubiu tempu, kaip 
raudonieji, tačiau priešas, lieka 
priešu, nežiūrint kokios jo spal
vos, jis vistiek nieko gero nele
mia. /

Dar rusų užnertos vergijos 
laiku susikurusi Kanados lietu-

Dėl Miščiko-Žiemio 
Rašto Apie Dr. 
Šacikauską
—- SKAITYTOJŲ BALSAI —

----- ---------

Ar Ištikrųjų taip Yra?

AUSTIN, MAN. —Liepos 16 
d., 141 m. “Naujienų” laido
je tilpo žinutė iš Pietų Ameri
kos, kur St. Miščikas-Žiemys 
tarp kitko, gan nešvariaį ap
šmeižia daktarą šačikauską. 
Kiek ten yra teisybės, aš ne
galiu daug ginčytis, nes gyve
nu Kanadoje, (tai gan toloka 
nuo Pietų Amerikos!), bet 
gan tankiai teko pastebėti ša- 
cikausko straipsniąi “Naujie
nose”, kur ne dviprasmiai pa
sisakoma už laięvą-dcmokra- 
tinę Lietuvą.

Jo Praeitis.
Skaitydamas jo raštus, taigi 

nuo pat dvidešimt metų atgal, 
kada Lietuvos sūnus liejo 
kraują už laisvą demokratinę 
Lietuvą. Jų eilėse buvo ir

daktaras P. šacikauskas. Jo 
iniciatyva buvo sutvertas' Lie- 
tu vos komitetas Veisėjų vals
čiuje dar siaučiant vokiečių 
okupacijai, už ką gerb. šaciy 
kauskas 'buvo nuteistas mirti. 
Bet jo laimei, pavyko paspru
kti iš mirties nagų. Vėliaus 
tveriantis Lietuvos kariuome7 
nei, gal pirmutinis pastojo jr 
dalyvavo kovose su lenkais. 
Tai tikras Lietuvos sūnūs, ku
ris pasidarbavo Lietuvių Tau
tai kiek galėdamas.

Laiškas.
Pereitą žiemą turėjau pro

gos gauti nuo jo laišką^ ku
riame matosi tikro Lietuvos 
sunaus jausmas. Pasako, kad 
reikalui priėjus vėl guldys 
galvą už laisvą Lietuvą ir 
“bukim tikri, kad musų Tėvy
nė vėl bus laisva”, ir linki Ka
nados lietuviams' darbuotis 
kiek išgali gelbėjimui Lietu
vos iš okupantų vergijos.

Kaip jo rastuose “Naujieno
se”, taip mano gautajam laiš
ke, nei krislelio negalima į- 
žiureti garbinimo diktatūros 
ar Smetonos.

Užmetimai. - J90 ŽmOIlių ŽUVO
St. ‘ Miščikas-Žiemys dakta-l . . . .

rą " P." šačjkai^kąs išvadina UtO AtaKOJ Allt 
^įienkjta-kolumrtisitu”, Smeto-? | ~ -
nos ir Hitlerio garbintoju, afe- feUCZO 1X^0310 
ristu ir bando mesti, kad jis 
jau ruošiasi nunešti pinigus, 
Lietuvos vadavimui suauko
tus. Argi jau tiek, kvaili Pietų 
Amerikoj lietuviai? Gal jie 
žino geriau šacikauską negu 
M.-Ž., kad paveda vadovauti 
tai organizacijai.

—P. Liaukevičius.

Skelbimai Naujienose 
duoda* naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

Nors neilgai trypė žiauri jė- a^e^^es kūrybiniams dar- 
ga musų šalį, tačiau jai užteko, bams, jie ėjo prieš didžiulę jė- 
Tai, kas buvo padaryta per ine-gą, kad tik greičiau išvyti, grei-

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

vių Taryba stropiai ėmėsi xlar- 
bo gelbėti Lietuvai išsinerti iš 
po jo jungo. Nežiūrint, kad jų 
darbai ir kenkė lietuviai parsi
davę Stalinui, kad ir skaudžiai 
melagingus gandus skelbė apie 
Tarybą per savo “Liaudies Bal
są”, vienok tai nepakirto dva
sios jautriųjų lietuvių. Jie gra
žiai ir nuoširdžiai rėmė ir re-*mia kilnų darbą: gelbėti tėvy
nei ir jos vaikams.

Šiuo reikalu Taryba, prita
riant plačiajai visuomenei, šau
kia suvažiavimą — seimą, ku
ris įvyks Montreale 30 ir 31 die
nomis rugp. mėn.

CA1BO, Egiptas, rugp. 5. — 
Devyniosdešimt asmenų buvo 
užmušta ir 106 sužeista per 
Ašies oro ataką Suezo kanalo 
apieiinkėj pirmadienio vakare, 
praneša egiptiečių komunika
tas.

Anglai sekmadienio vakare 
padarė sėkmingą oro puolimą 
ant Ašies laikomo Dema uo
sto, Cirenaica saloje.

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR _

YRA DAUG PIGESNI

$10.25 
taksai ekstra.

• Ar žinot, kad telefonų vyrai dažnai 
važiuoja į gaisrus? Taigi! Ir jie taip pat 
skubinasi, kaip ugniagesiai.

Musų tikslas? Palaikyti telefonų laidų 
veiklą, kad jūsų pašaukimai nenutruk
tų, ir imtis pataisos darbo, jeigu pada
ryta žalos svarbiems telefono įrengi
mams.

Tai yra dar vienas pavyzdys iš dau
gelio atsargos priemonių, kurias mes 
vartojam tikslu užtikrinti telefonų tar
nybą patikimą visuomet.

Kiekvienas jūsų daromas pašaukimas 
yra OPUS, žiūrint iš musų taškaregio— 
ar jis eina per gatvę ar per valstiją.

Tikslas kiekvieno iš 28,000 telefono 
žmonių Illinois Bell srity yra padaryti, 
kad telefonas pagelbėtų jum tuojau.

ILLINOIS BELL
TELEPHONE COMPANY

MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAI!
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER 00.
STANLEY LITWINAS—General is Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Lentų 
Medžiagų 
Stogams
Medžio 
Reikmenų 
Statybai

Tai bus antras panašus suva
žiavimas pavergtos ir skriau
džiamos tėvynės reikalu.

Iki šio suvažiavimo nebedaug 
beliko laiko, kažkodėl apie jį 
taip mažai tesimato spaudoje.

Jau laikas butų pradėti dalin
tis su visuomene suvažiavimo 
tikslais, laikas akstinti visuome
nę gausiau dalyvautų, stropiau 
ruoštis prie pasekmingesnio sei
mo pasekmių, šiuo tikslu susi
tiks dvi didžiulės lietuvių kolo
nijos tai yra Montrealas ir To
rontas. Tačiau butų malonu ma
tyti ir kitų kolonijų, mažesnių 
ar didesnių, vistiek reikėtų sių
sti savo atstovus, kad bendrai 
susidėjus atlikti darnesnį ir pa- 
sekmingesnį darbą.

Šiam rimtam darbui visų pir
miausia reikalinga grynai tyra 
dvasia, jautriai jaučiamas savy
je atsakingumas prieš užsibrėž
tąjį darbą ir ta didžiulė vienybė 
be kurios nieko gražaus pasiek
ti negalima.

Tad pradedant šį kilnų tauti
nį darbą, kurs taipgi gali likti 
atžymėtas istorijoje, norisi pa
linkėti, kad suvažiavimo metu, 
kurs susidės iš trijų srovių, vi
sose vedamose mintyse nesi j lįs
tų pakrikimo, nesutarimo ir 
tarpusaviu vaidų, įvykstančių 
dažniausiai dėl niekų, dėl ko 
rimtas ir gyvybinis tautos rei- 

i kalas, kad neliktų numotas ran
ka.

Mes bendruose darbuose esa
me visko patyrę, nepaslaptis, 
kad dėl panašių reikalų penki 
metai tam atgal musų jėgas su
ardė komunistų veidmainystė, 
dėl to darbas iš ro. Tad dabar 
labai rimtai reikia žiūrėti į pa
sitaikiusias kliūtis ir apgalvotai 
ruoštis tautiniam darbui.

Pravartu, dar šio suvažiavi
mo išvakarėse pažvelgti atgal ir 
peržvelgti, į vienų ar kitų, pa
darytas klaidas, kurias reikėtų 
atsiimti, uoliai ir drąsiai jas tuo 
atitaisant. Bendras jėgas subū
rus, butų džiugu matyti rimtų 
ir labai naudingų nurodymų, 
jei kur klystame. Lai visi sie
kiai ir darbai būna naudingi ne 
tik mums, bet ir musų paverg
tai tautai, jos ateičiai ir garbin
gai laimei! Liaudies dukra

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie kąrą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis 'Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” Šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8.00.
Money Orderį ar čekį siųski te:

“NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui*

TAUPYMO RANKUTĖS

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

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

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

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALŪED1 
Lumber Co.

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

Tel. LAWNDALE 2630

INSURANCE ]
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St.

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

v 
■-------------------------------- -----------------/--------------------------------------------

SAPNAVAI?

SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRAISED
FROM
COAST 

TO 
COAST!

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

BRIDGFPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO

<216 S. Halsted St. VICtorv 4965
Stogus, rypas stoglangius ir 

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

apdraustas

Nepriklausomybė 
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^%.
KEISTUTI) SAVINGS
>■ and LOAN ASSOCIATION

•• JOS4 M. MOZERIS. 8e..
3236 S. . Halsted St. . UAL. 4118 

♦ f A ■

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRACLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI C Q 
40 pėdų Lotai— Y / U DĖ
VISI pagerinimai Į . I 
yra. 7c karteris į V 
Vidurmiestį. BAŽ- 
NYCIOS, KRAU- I MĖNESĮ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

Mažas

Jūsų parama
B “NAUJIENŲ” NAMO FONDUI

1 . \

bus nuoširdžiai įvertinta

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

Suplanavo ir Pastate

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai

5444 ARCHER AVĖ
1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

o

NEW COMPLETE

6 N JO STILIAUS 
plonų tūbų radiato
riai. 5 sekcijų 17" TIK 
Red Jacketed Boile
ris, sn 470 kvad
ratinių pfidų karato P
vandens radijadja. £ ■ ■ ■ I ■ ■ 

automatinio vandens į į
leidimas, visi relka- # ’l #
Unffi fitinral, uždą- 
rai ir (Aidos pilnam 
apMldymo įrengimui. 
Visa nauja medžingra.

NEREIKIA ĮMOKĖTI

= PLANT fe::wial rfS ROOM

3 METAI IŠMOKĖT
Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų i*- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai. 
Šildytuvai, l&matų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS

ligi 1 P. M.
I UŽMIESČIO ORDERIAI I
J_______ OREIT UPILDOMI Į
Apskaičiavimai noriai telkiami veltui
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mjjimos THt Litmvanian Da»lyc Ncws

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephohe CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Mattel* 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI., lindef the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau*
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si, Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 
Chicago, 11L Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.
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Septinta savaitė vokiečių-rusų karo
Londone ir Washingtone manoma, kad dabar prasi-- 

dėjo pati kritingiausioji vokiečių-rusų karo dalis. Per at
einančias kelias savaites paaiškės, ar vokiečiai turi pa
kankamai jėgų sunaikinti sovietų Raudonųjų arihijų, ar 
neturi. Užkariavimas to arba kito SSSR miesto arba už
ėmimas tos arba kitos sovietų teritorijos srities nėra pats 
savaime fatališkas dalykas Rusijai, kadangi Rusijos plo
tai neišmatuojami. Bet Raudonosios armijos sunaikini
mas reikštų galų SSSR atsparumui prieš nacius.

Valdžios sferos Washingtone bijo, kad naciai šitų 
tikslų dar gali pasiekti, nežiūrint to fakto, kad per pir
mąsias šešias savaites Hitlerio divizijos nėjo taip spar
čiai priekyn, kaip daugelio buvo laukta. Valstybės sek
retorius Hull spaudos konferencijoje pripažino, kad A- 
merikos valdžia “neoptimistiškai” žiuri į mūšių eigų Eu
ropos rytų fronte. Washingtone, sako jisai, yra gauta Ži
nių, kad naciams pavyko atgabenti i frontų savo pėsti
ninkų mases ir dabar jie gali daryti naujų ofensyvų ga
lingesnėmis jėgomis, negu iki šiol.

Atrodo, kad tas ofensyvas jau vyksta. Vokiečiams 
pasisekė prasimušti per sovietų frontų dviejuose punk
tuose pietuose, Kievo ruože, ir pasivaryti 70 mylių prie
kyn šiaurėje, iki Cholno (tarp Smolensko ir Leningrądo). 
Sovietų frontui gręsia pavojus būti suskaldytam. Tuo
met Raudonosios armijos dalys butų, atkirstos nuo viena 
kitos, ir joms butų sunku ištrukti iš nacių “žnyplių”.

Prieš kokių savaitę laiko buvo pranešta iš New Yot- 
ko per radio, kad tose srityse, kurias užėmė nacių ar
mijos, tapo “persiūti” geležinkeliai pagal Vokietijos sis
temų. Vokietijos geležinkelio “takas” yra 4 pėdų ir 8 co
lių pločio, o Rusijos —’ 5 pėdų. Bolševikai, okupavę ry
tinę Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estijų, perdirbo tų ša
lių geležinkelius pagal savo kurpali — tyčia, kad karo 
atsitikime vokiečių traukiniai negalėtų į tas teritorijas 
įeiti. Šita kliūtis, iš tiesų, neleido iki šiol vokiečiams nau
dotis okupuotųjų šalių geležinkeliais; jie turėjo gabenti 
į frontų kareivius, ginklus, amunicijų, o taip pat ir ga
benti sužeistuosius iš fronto motorinėmis mašinomis. Ka
dangi keliai tose srityse, kur eina mūšiai tarp rusų ir 
vokiečių, yra netikę, tai nacių veržimąsi į rytus nebuvo 
panašus į “žaibo karą”.

Vokiečius trukdė, gal būt, ne tiek Raudonosios ar
mijos pasipriešinimo stiprumas, kiek komunikacijos keb
lumai. Bet dabar, jeigu jie tikrai jau suspėjo susiaurin
ti geležinkelius okupuotose teritorijose, pritaikydami 
juos prie savo geležinkelių sistemos, it gali privežti ka
reivius ir karo reikmenis traukiniais, tai pavojus sovietų 
armijoms darosi didelis. Ve dėlko Anglija ir Amerika 
yra susirūpinusios. Jos nori, kad rusai priešintųsi HiU 
leriui bent dar du mėnesiu. Tuomet ateis lytingi orai, 
paskui rustus Maskoliuos šalčiai, ir Hitlerio kampanija 
Rusijoje šiemet vargiai butų pabaigta. O tuo tarpu ang
lai su Amerikos pagalba ginkluosiu

Dabar įdomu bus sekti Vokiečių-rusų mušiuš, nes jie* 
netrukus parodys, ar naciai gali sulamdyti Raudonąją 
armiją, kaip jie tikisi, ar ne.

.U.H4---------------  ■ . aniur i ,

Japonija kryžkelėje
Japonija su Vichy vyriausybės pritarimu baigia oku

puoti franeuzų koloniją Indo-Kiniją; bet ką ji toliau da
rys, niekas tuo tarpu nežino. Gal būt, nežino ir pati Ja
ponijos valdžia.

Visiems aišku, kad ji nepasitenkins šituo be kovos 
įgytu laimėjimu. Anglai ir amerikonai bijo, kad ji gali 
pasukti į pietus — pulti Siamą (Thailandą), paskui ho- 
landų vadinamas Rytų Indijos salas, čia japonams, vei
kiausia, tektų susiremti su britais.

Bet galimas daiktas, kad Japonija pasuks į šiaurę 
ir mėgins pagrobti rytinę Sibiro dalį, nuo Baikalo ežero 
ligi Vladivostoko. Buvo pranešimų, kad japonų armija 
jau yra koncentruojama Mandžuko pasienyje.

Pulti Sibirą japonai tačiau išdrįstų tiktai tuomet, 
kuomet jie pamatytų, kad Hitleris jau baigia sumušti so-* 
vietų Raudonųjų armijų. Japonijos militaristai lųukla 
progos — kaip pereitų metų pavasarį kad laukė Italijos 
fašistai: kuomet Hitleris baigė sumušti Francuzijų, Mus- 
sdlini “įsmeigė peilį į nugarą savo kaimynui”. Tokį pat

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ____ .$8.00'
Pusei metų ■t ■ ■ ai   4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams ..... „ r... 1.50
Viertam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojua:
Viena kopija 3c
Savaitei 18C1
Mėnesiui ________—..i______75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicago J<
Metams __ _______   $6.00
Pusei metų
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _  1.25
Vienam mėnesiui _ __ «___ .75

Cždeniuose:
Metams ..................................... $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Ttitns mėnesiams__________ 2.&0

APGAVIKAI
-L-_——

Keistučio Pašalpom Kliuhas 
pfefėitą aekmadietiį SttVo Miltin
ga ilutarė atitiesti kvietimą į 

*kOniUfiištU šaukiamą kOnferėn- 
ciją “gelbėjifhUi Lietuvos nuo 
fašižittd”. Dėl šito Klittbo tttita- 
ritno stalincų ftr'ganas dabar 
kia, kad “flaujiCttiečiai eina stt 
naciais, prieŠihasi Rooseveltui”.

Tėti kvaila pasuka, Natijienie- 
Čiai nfėkuctttiet Hėjd sti naciais 
ir vistioiUCt tėrtič pfėz. Boosė- 
velto tlisiėnią politiką, Bet stt 
Maciais ėjo beveik pet* d vėjus 
mettts komunistai. Ir jeigtt Staj 
linas, gavęs į kailį nuo Hitlerio, 
padarytų taiką su naciais, tai 
komunistai vėl butų uolus Hit
lerio tarnai.

Tas visas komunistų sumany
mas “gelbėti Lietuvą nuo fašiž* 
tilo*’, yra apgavystė. Kuomet 
bolševikai buvo okupavę Lietu
vą, jie Valdė ją aršiau, hėgtt fa* 
šistai.

POLITINIS TERORAS 
FRANCUZIJOJE

Prieš keletą dienų neokupuo
toje Francuzijoje buvo nužudy
tas socialistas Mara Dormoy, 
buvęs vidaus reikalų ministeris 
Biumo kabinete. Tai ne pirma 
tokia piktadarybė Francuzijoje.

Koks mėnesis laiko atgal A- 
meriką pasiekė žinia iŠ FranCU- 
zijos apie bUvttsio socialistų at
stovo Gamei nužudymą. Tas at
stovas buvo išrinktas iš Ariege 
departamento į FrdrtcUzijos 
parlamentą respublikos laikais. 
Jį nušovė iš revolverio nežino
mas piktadarys, grįžtant jam 
namo dviračiu, žmogžudžio li-» 
gi šiol nesurasta nė pėdsako.

Spėjama, kad Dormoy ir Ga
mei buvo nužudyti tos pačios 
teroristų organizacijos, kurios 
priešakyje stovi Jauties Doriot.

Doriot' seniau buvo* žymus 
komunistiį Vadas Fran'ctt^ljoje 
ir KominternO1 Vykdomojo ko* 
initeto narys. Šiandien jisai yra 
uolus fašistas ir Vokietijos na* 
cių agentas. Praktika parodė, 
kad žmonės, kurie aklai taniu* 
vo Maskvai, lengvai persimeta 
į fašistų pusę ir pasidaro toki 
pat akli Berlyno tarnai. Pernai 
metais, Francuidjtti pralaimėjus 
karą su vokiečiais, Doriot atvi
rai prisipažino pradėjęs gauti 
finansinę paramą iš nacių jau 
1935-36 m. Jisai du kartu lai!“ 
kėši Berlyne ir, netrukus po to, 
padarė aiškią sutartį Stt Vokie* 
čiais, kuria einant jisai apsiėmė 
vesti politinę propagandą na
cių naudai Francuzijoje ir suor
ganizuoti slaptą teroro organi
zaciją, kurios tikslas yra išnai
kinti pavojingus naciams žmo
nes. i

Vienas rašytojas,, gyvenęs pir
miau Francuzijoje, apie tai pa
sakoja:

“Jau pereitą sausio mėnesį 
musų korespondentai prane
šė iš Francuzijos, kad Doriot 
organizacija dttro sąrašus as
menų, kurie turėsią būt eli* 
minuoti, ir kad tos terofo or
ganizacijos skyriai yra įsteig
ti miestuose Lyons, Marseik 
les, Agen, Tolottsė ir Montatt* 
bau. Per paskutinius kelis 
mėhesitts ji bttVO žymiai iš
plėsta. Kiekvieno skyriaus 
pryšakyje stovi brigados vir* 
šininkasr SkyHtts susideda iš 
trijų brigadų. Brigados yra 
padalintos į trejukes, kurių 
kiekviena turi savo vadą.

“Šita Jaoąues Doriot žudi
kų organizacija eina kartu ir 
slaptosios policijos pareigas. 
Nenuostabu, kad niekas ne

l, ■ . ——-- tai/.

“garbingų” žygį buvo atlikęs anksčiau Stalinas, Lenkijos 
atžvilgiu.

Tačiau, kažin kodėl, šitas “smeigimas peilio į nuga
rų” iki šiol dar niekam laimės neatnešė. Gali nelaimėti ir 
japonai. $

suranda piktadarių, kuomet 
jos nariai nttgalabija žmogų,’

Vėliausia teroristų auka, 
Mara Dormoy, buvo ypatingai 
neapkenčiamas tiems fašistiš
kiems žmogžudžiams dėl to, kad 
jištti, būdamas vidaus reikalų 
ministetiu demokratinės respu
blikos valdžioje, griežtai kovo
jo prieš sąmokslininkus, kurie 
darė konspiracijas prieš respu
bliką. Kuomet Prancūzijos ar
mija buvo sumušta it valdžia 
pateko į atžagareivių tankas, 
Dormoy gynė respublikos kons
tituciją ir balsavo prieš dikta
toriškos galios sttteikimą mar
šalui Petainkti. Pereitą rugsėjo 
mėnesį jisai buvo suimtas, bet 
už kelių menesių bttVo paleis
tas, kadangi Valdžia negalėjo į- 
todytl jį kuo nors nusikaltus. 
Pastaruoju laiku tačiau jisai vėl 
buvo padėtas po policijos prie
žiūra.

Dormoy mirtis yra skaudus 
smūgis demokratiniam judėji
mui Francuzijoje.

AUTOMOBILIŲ UNIJOS 
VADAI SMERKIA 

KOMUNISTUS

Buffalo mieste susirinko šeš
toji metinė automobilių darbi
ninkų unijos (U< A. W.) kon
vencija. Atidarydamas konven
ciją, unijos prezidentas R. J. 
Tliomas savo kalboje pasakėt

“Aš Stoju Už tai, kad butų 
teikiama;fmaterialinė pagalba 
Didžiajai Britanijai, Kinijai 
ir Sovietų Rusijai, bet kuo
met aš tai sakau, aš noriu, 
kad aiškiai suprastumėte, jo
ge! tai nėra komunistų parti
jos indorsavimas.”
Tokiu budu automobilių dat- 

bininkų irnijos prezidentas aiš
kiai pasisakė prieš komunistus. 
Ptidš kOfmihištus taip pat yra 
griežtai nusistatę kiti du stam
bus tmijos,: viršininkai, Walter 
P. Retttlieė lt Richard T. Fran- 
kėustėeu, Juodu' siūlo įdėti į 
unijos korišiituciją paragrafą, 
draudžiantį komunistams užim
ti bet kokią Viršininko vietą li
nijoje, SttVO sumanymą juodu 
pamatuoja Haip:

“Komunistų, fašistų ir na
cių orgapiiiacijų nariai yra 
pasižadėję būti ištikimi sveti
mai valdžiai ir, kaipo tokie, 
jie yra niekas kitas, kaip ko- 
lonialiai agentai, kurie rūpi
nasi tokios svetimos valdžios 
interesais profesiniame dar
bininkų judėjime.

“Nei viertam asmeniui, ku
ris yra ištikimas pirmiausia 
svetiniai valdžiai, negali bū
ti patikėtos pareigos musų 
unijoje. Nežiūrint kiek kartų 
komunistų partija keis savo 
liniją ir nežiūrint kaip mei
liai komunistai kalbės apie 
solidarumą ir vienybę nuo to 
laiko, kai Hitleris su Stalinu 
susipyko, mes nenorime turė
ti jokių taikos ryšių nei su 
Stalino, nei su Hitlerio agen
tais/’
Labai gerai automobilių uni

ja pasielgs, jeigu ji tokį para
grafą į savo konstituciją įrašys. 
Angliakasių unijos komunis
tams yra jau seniai uždrausta 
eiti bet kokių viršininkų patei
gus, it unijos Viduje todėl nėra 
frakcinių kiurčų.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“N A U J I E N O S E ”

Dr. J. Pj.

Rusų- Vokiečių Santykiai Per 100 m
A? B**

(Tęsinys)
Ar atitiko tiems reikalavi

mams Saksų-Koburgo princas 
Ferdinandas, nežinia, bet po il
gų Važinėjimų po Europos mo
narchų tumus, bulgarų delega
cija nutarė pasirinkti sau kuni
gaikščiu. Jis ėjo į sostą, lygiai, 
kaip mergelė prie vainiko nete
kimo:, nors leipo iš noro būti 
Valdovu, bet ilgai ir atkakliai 
atsisakinėjo. Pagaliau jis suti
ko, ir 1887 m. liepos 7 d. so- 
brartljčs buvo išrinktas Bulga
rijos kunigaikščiu. Rusija išdi
džiai pareiškė nepripažįsiartti ir 
pasiūlė Turkijai bendrai oku
puoti Bulgariją. Kitos valsty
bės, nenorėdamos pyktis su Ru
sija, taip pat pareiškė, negalin
čios laikyti jo legaliu valdovu, 
tačiau skaitysis su juo, kaip su 
faktirtuojU. Negalint susitarti 
dėl budo “padaryti tvarką” Bul
garijoje, beliko it Buri jai pri
merkti vieną akį, nors ir stt. 
rūgščia mina, ir paliko Ferdi
nandą Bulgarijos soste.

Ypatingą vaidmenį suvaidino 
šioje Bulgarijos istorijoj Vokie
tija; čia pasirodė ryškiai visa ta 
gudri Bismarko polįtika, kuria 
jis kitados vedžiojo už nosies 
naivų fantastą Napoleoną III-jį. 
Iš vienos pusės, Bismarkas ofi
cialiai .pritarė Rusijos Valdovo 
pasipiktinimui ir net skatino ru
sus okupuoti Bulgariją, o iš an
tros pusės, jis per Austriją kir
to ten tusų įtaką ir slaptai pir
šo sOstan Saksų-Kobtirgo prin
cą Ferdinandą. Prancūzų diplo
matijai pakliuvo į rankas doku
mentai, įrodantieji šį politikos 
dviveidiškumą. (Svarbiausia, 
Berlyno atstovo Vienoje raštas 
Ferdinandui, kuriame šis ragi
namas nepaisyti oficialaus Vo
kietijos priešingumo jo kandi
datūrai, nes Berlynas slapčia 
prijaučia jai). Šie dokumentai 
buvo perduoti ‘carui Aleksand
rui-III-jam ir-‘kai jis, grįžda
mas iš Danijos per Berlyną, su
sitiko čia su Vokietijos kancle
riu, tarp jų įvyko Visai nemąlo- 
nus pasikalbėjimas. Kancleriui 
teko išsisukinėti it visais šven
taisiais užtikrinti, kad doku
mentai esą sufalsifikuoti, kad 
Vokietija tebesanti nuoširdžiai 
drauginga Rusijai. Sunku spėti, 
kiek caras tam patikėjo, bet 
“draugingumo” žaidimas buvo 
tęsiamas toliau i ta proga buvo 
netgi atnaujintas Skernovicų 
“persidraudimo” paktas, kuriuo 
abipusiškai buvo, pasižadėtas 
neutralumas, kiek tai liečia Bul
garijos reikalus. Austrija šį kar
tą nebuvo pritraukta ir pats su
sitarimas buvo laikomas slapta; 
jį paskelbė Bismarkas spaudo* 
je tik 1896 m., po savo pasi* 
traukimo iš pareigų.

Karininkas Peršovė Žmoną, Save

Armijos tardytojai ieško motyvų, dėl kurių Kap. 
Harlin Blackmon (dešinėj) mirtinai nušovė savo 
žitttJną (kairėj), BroWnwood, Texas, ir paskui tuo pa
čiu ginklu- persišovė save. Jo padėtis kritiška.

3. TRILYPĖ SĄJUNGA 
PRIEŠ DVILYPĘ 

SANTARVĘ
Jei vokiečiuose dar išliko 

kiek draugingumo rusams, tai 
daugiausiai jo buvo Vilhelmo 
I-jo širdyje. Mes matėme, kaip 
nenoriai, po ilgų Bismarko įkal
binėjimų, jis pasirašė sąjungą 
su Austrija, Užtikrintas, kad su
tartis yra grynai defenzyvinė ir 
nenttkreipta prieš Rusiją. Tuo 
tarpu Bismarkas negulėjo ne
matyti vis didėjančio rusų prie
šingumo, kuriuos erzino aus- 
trų-vokiečių intrygos prieš juos 
Balkanuose. Bismarkas, labai 
vertinęs spaudos vaidmenį ir 
aktyviai ja naudojęsis, širdo dėl 
rusų spaudos antivokiŠkų išsi
šokimų, kuriuos leisdavo Alek
sandro III-jo cenzūra. 1888 m. 
gindamas reichstage naują ka
riuomenės įstatymą, kuriuo Vo
kietijos taikos meto kariuome
nė buvo padidinama ligi 700,- 
000 vyrų, Bismarkas, berods, ti
kino, kad tai yra tik atsargos 
priemonė, nes Vokietijos padė
tis tarp Rusijos ir Prancūzijos 
to reikalaujanti. Tačiau buvo 
aišku, kad tai yra iš esmės at
sakymas į padidėjusį Rusijos 
ginklavimąsi. Galimumą sąjun
gos tarp Prancūzijos ir Vokie
tijos Bismarkas numato, jis la
biausiai to bijo ir bando užkirs
ti tam kelią ir diplomatinėmis 
ir nlilitarinčs ruošos priemonė
mis. Jis nepraleidžia progos 
duoti šioje savo kalboje griež
to įspėjimo rusų spaudai, šioje 
jo kalboje buvo pasakyti istori
niai žodžiai: “Mes vokiečiai bi
jome tik Dievo ir daugiau nie
ko pasaulyje”. Plyšys tarp Ru
sijos ir Vokietijos eina vis di
dyn.

Tais pačiais 1888 m. miršta 
senasis 91 m. kaizeris Vilhelmas 
I-sis. Jo ligotas Simus Fridri
chas III-sis tevaldo’ 99 dienas ir 
pakirstai vėžio ligos miršta. So
stas atitenka jaunam (vos 29 
įlietų), energingam ir valingam 
senojo kaizerio anukui Vilhel
mui ll-jaili. Pirmuosius porą 
metų jis gerai sutaria su savo 
politiniu mokytoju ir auklėtoju 
kancleriu Bismarku, šis norėtų 
tęsti ir toliau savo gudrų poli
tinį žaidimą: tikinti Rusiją sa
vo taikingumu, neprileisti jo
kiu budu prie Rusijos-Prancu- 
zijos sąjungos (dviejų frontų 
karo baimė), o tuo metu Stip
rinti militftrinę reicho galią ir 
trijulės sąjungos ryšius. Atro
do, kad Bismarkas senatvėje 
bandė netgi palenkti savo jau
ną imperatorių susiartinti SU 
carų imperija, jei netgi dėl to 
tektų lemiamuoju momentu at
sisakyti it* nuo sąjungininko

Austrijos, Tiek jį gąsdino tas 
galimumas, kad Rusija gali su
sitarti su Prancūzija. Tačiau 
Vilhelmas II-sis buvo visai kito 
charakterio žmogus: išdidus, 
status, net brutalus žodžiais, jis 
nelinko prie tos suktos ir klas
tingos politikos, kurios meiste
ris buvo jo mokytojas kancle
ris. Jis atmeta ir mintį, kad jis 
galėtų išduoti savo sąjunginin
ką Austrijos imperatorių. Jis 
eina tiesiai, pasitiki reicho ka
riuomenės ir ypač vėliau povan
deninio laivyno nenugalimumu, 
plačiais mostais jis skelbia pra
sidėjus Vokietijos “VVeltpolitik” 
erą ir nebijo susidurti iš karto 
su keliais priešais.

Tokie du charakteriai, kaip 
jaunas, savarankus ir impulsy
vus kaizeris ir senasis kancleris, 
įpratęs beveik ketvirtį šimtme
čio savo nuožiūra valdyti rei
chą, kurį jis sukurč, — tie du 
žmonės negalėjo ilgai kartu pa
silikti valdžioje. Del formalinių, 
paviršutiniai nesvarbių kivirčų 
jie išsiskiria: senasis kancleris 
priverčiamas prieš savo norą 
atsistatydinti. Jaunasis kaizeris 
su savo patarėjais dar greites
niu tempu varo Vokietijos mili- 
tarizaciją ir kartu noroms ne- 
iloroms gilina plyšį tarp savo 
krašto ir Rusijos; ši vis labiau 
susiartina su Prancūzijos res
publika, kurioje pagaliau rims
ta vidaus kovos ir nusistojo, 
tvirta respublikinė santvarka.

Prancūzija visuomet ieškojo 
sąjungininkų, kurie galėtų iš 
užpakalio prilaikyti jos priešus. 
Turkija, Švedija, Lenkija įvai
riomis epochomis vaidino tokį 
vaidmenį. Ir su Rusija ji ne
kartą bandė susiartinti 19-tojo 
šimtmečio eigoje, bet čia vis bū
davo kliūčių, kaip štai Lenkijos 
klausimas ar skirtingi interesai 
Oriente. Po Prancūzijoj nelai
mūs 1870 m. ir Rusijoj nesėk
mės 1878-tais, tos moralines 
kliūtys susitarimui vis labiau 
nyko, ir Bismarkas nemigo nak
timis, teisingai matė besiužsi- 
brėžiančią santarvę.

Eilė aplinkybių lengvino tai 
santarvei kelią: austrų-vokiečių 
intrygos prieš Rusiją Balkanuo
se, Prancūzijos vidaus režimo 
konsolidacija ir policijos pa
stangos užkirsti kelią rusų re
voliucionierių ir sąmokslininkų 
veiklai Paryžiuje, pagaliau, ir 
tai gal svarbiausiai, gausios 
Prancūzijos paskolos Rusijai. 
Tuo pat metu, kai Vilhelmas 
1-sis rašė jautrius laiškus carui 
Aleksandrui ir Bismarkas ofi
cialiai patikinėjo Rusiją savo 
draugingumu, Vokietija uždarė 
savo kapitalų rinką rusams, no
rėdama padaryti juos sUkalba- 
mesniais. Prancūzija tuo pasi
naudojo ir atrišo savo kapšį. 
Laikotarpyje 1888—1906 m. 
Rusija emitavo Prancūzijoje 
net 16 paskolų, taigi beveik 
kasmet po paskolą, kuriomis iš
pumpavo iš prancūzų taupytojų 
kišenės 8 milijardus 103 milijo
nus frankų. Šie kreditai įgali
no Rusiją žymiai padidinti savo 
apsiginklavimą ir atlikti dide
lius kėlių statybos darbus, kaip 
Turkestano ir transsibirinis ge
ležinkelis, atidaręs kelią Rusijai 
j Tolimuosius rytus.

(Bus daugiau)

Hopklnsas Pasiekė 
Londoną Po Kelionės 
Iš Sovietų Sostinės.

LONDONAS, rugp. 4.—‘Karpy 
llopkinsas, J. V. Lend-Lease ad< 
ffiintetratorius ir Prezidento 
Rcosevelto asmeninis įgalioti
nis, sugrįžo Londonan vėlai sek
madienio vakare. Jis parskrido 
iš Maskvos lėktuvu. Hopkinsas 
Sovietų sostinėj tarėsi su Sta
linu apie Amerikos pagelbą ka
re prieš nacius.
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Ieva Simonaityte

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

(Tęsinys)
Kaip beveik kas vakarą, taip 

ir šį Vakarą Adve PerkamikČ 
sėdi savo darželyje ir ilsis po 
dienos darbiu Dabar pavasaris, 
darbo yra daug — ir viduj, ir 
lauke. Reikia apsodinti žemę, 
reikia aptvarkyti daržą, o it 
duoną reikia pelnytis. • Gyveni
mas nelengvas Advei Perkami- 
kei. Motina sergalinga.

O toksai vakaras darželyje 
teikia Advei malonumo, atsi
gaivinimo. Nors dar anksti pa
vasarį, bet jau galima džiaug
tis ir gėrėtis savo gėlėmis. Be
rods, nedaug jų težydi. Bet vi
sos sūdriai žaliuoja. Darželyje 
matyti žalmedžio, metų, rūtų, 
levandrų ir daug kitų gėlių. Ir:

Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 
Sėjau levandrėlę

niūniuoja sau tyliai Advė. Ji 
mielai garsiau dainuotą. Bet 
kambary yra motina, kuri ne
mėgsta dainų. Jos nuomone, 
kiekviena daina esanti bedieviš-
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Baldų, Parlor Setų, Pečių, 
Lovų^ Matrasų/ Karpetų, 
Elektrikinių šaldytuvų, 
Skalbiamų mašinų, Radio ir 
Radio Kombinacijų.

ka. Todėl aštriai įsakė nedai
nuoti :

—Tu, mano dukrele, — sa
ko ji dažnai: — esi iš surinki- 
mininkų giminės, tai verčiau 
nusitverk psabnines. Čia tiek 
daug gražių giesmių. Liaupsink, 
šlovink Dievą, kuris tiek daug 
malonės tau suteikęs. Bet ne
dainuok,

Sakydama: “Esi iš surinkimi- 
ninkų giminės”, motina stabte
lėdavo, giliai atsidusdavo ir ta
da toliau kalbėdavo.

Bet šį vakarą Advei kaip tik 
norisi dainuoti. Ji tokia laimin
ga ! Be galo laiminga I šiandien, 
šį vakarą ji susižadėjo su Da
gių Joniu, kaimyno sunumi.

Daug mergaičių sukinėjosi 
aplink Paledynų Dagių Jonį, 
daugelis jo nori; jos visos tur
tingos. Jų tėvai gali joms tūks
tančių duoti arba didelį Ūkį pa
duoti. Bet Joniui, matyt, nepa
tinka nė viena kita, kaip ji — 
Perkamienės Advė,

Advei taip pat tik Jonis tepa
tinka. Jis taip pat nedaug tesi
skiria nuo kitų kaimo vaikinų. 
Bet savo vyriškumu, savo tvir
tumu ir stiprumu jis jau yra 
pasižymėjęs. Imtis su juo nie
kam nesinori. Visi jo draugai 
ir nedraugai tvirtina:

—Pakliuvęs į Jonio Dagio 
nagus, esi prapuolęs.

Tai tik viena jo ypatybė. Šiap 
jis taip pat paprastas šviesia
plaukis, mėlynakis vyriškis, tik
ru lietuvišku veidu. Vikrus, 
linksmas ir jaunųjų tarpe pri
daro užtenkamai juokų. Na, ir 
gerai kalbėti moka, daug papa
sakoti ir net sužavėti savo pa
sakojimais.

Bent Advę visada jis sužavė
davo.

O dabar Adve manosi sap
nuojanti. Ji toki i vargšė, netur
tingos našlės duktė. Argi gali 
būti, kad jis, ūkininko sūnūs, 
Jonis Dagys, ją myli? Kad tik

ji viena jam tepatinka? Bet taip 
yra, nes šiandien, šį vakarą jis 
jai — ten paupy — prisipažino.

Dar vakar matė Advė, kaip 
pas Dagius nuėjo Senoji Juod- 
galvienė, pažįstama ‘ karališko
ji piršlienė”. Ji visada giriasi, 
kad ką supiršti norij tą ir su- 
perŠa. Iš jos nagų jau niekas 
nebeiŠkliuvąfe, Advė žino, kad 
Juodgalvienė stengiasi supiršti 
Jonį su puikiąja Gaičiaus Ane.

O šiandien, Šį vakarą, Jonis 
užmovė Advei žiedą ant bevar
džio kairiosios rankos piršto.

Ji nieko neklausė, jis nieko 
nesakė. Bet ji suprato, kad tai 
reiškia susižadejimą ir pasiža
dėjimą vienas kitam.

Dabar jau jų niekas skirti ne
begalės ir nebeskirs. Nė Juod- 
galvienė, kuri vis dėlto yra 
šioks toks pavojus. Advė tiki, 
kad Joniui duotasis jo žodis y- 
ra šventas. Berods, jis jokio žo
džio nedavė. Jis tylėjo, jis net 
nė į akis jai nepažiūrėjo, kada 
užmovė žiedą ant piršto. Bet 
užteko to mosto, kokiu jis ta
tai darė. Tai buvo neatšaukia
mas pasižadėjimas.

Tuo pačiu akimirksniu į- 
spraudė jis į jos pirštus kitą 
tokį pat, tiktai klek didesnį, 
stambesnį žiedą, atkišo Advei 
savo pirštą. Ir drebančiomis iš 
susijaudinimo rankomis Advė 
užmovė jį jam.

O tada jis ją pabučiavo. Pir
mą kartų visame gyvenime.

Advė dar kartą ir dar kartą 
pergyvena šį vakarą ir kas kar
tą darosi vis laimingesnė. Pa
galiau nebežinodama, ką daryti 
iš džiaugsmo, ji pradeda verkti. 
Ne, ji nenori verkti. Bet tos aša
ros teka ir teka. Kad galėtų 
kam nors savo Širdį išlieti, ku
ri jau per daug lis tina! Bet nie
ko nėra. Motina? Ji sergalinga, 
ir apie Jonį dar niekada jiedvi 
nėra nė žodžio kalbėjusi, tai 
kaip dabar...

Žygiuojąs dangaus erdvėmis 
mėnesėlis — Advės akims — 
pasidaro toks beprotiškai dide
lis ir žibąs, Jis mėto spindulius 
lyg žaibus į visas šalis..

Nusišluosciusi.. ašaras, Advė 
nuėjo į kambarį. Ją pasišaukė 
motina.

—Man labai bloga, dukrele,
Kainos čia nėra keliamos

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

IR PO

1941 Elektrikiniai šaldytuvai, 6 
pėdų po ....  $99.95
Naujos Radios po ........ $9.95

$19.95
Nauji Bulovą Laikrodėliai, vy
riški ir moteriški $*|/Į.95 
Auksinės Plunksnos, Waterman, 
Eversharp ir Parkers $1-49 

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

Jos. F
M9RIK

FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted St
Tel. YARds 3088.

Sudriko Radio Programai:
WCFL, 1000 K. 0:30 nedėlios va
karais
WHFČ, 1450 K. 7:00 vaL ket
verge vakarais.

1739 SO. HALSTED STREET

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVĖRSĄL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

A teičiai Už tikrinti!

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

Čia jūsų indėliai NĖ ŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Ėcderal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

kaži kaip ilgui aš dar gyvensiu.
— Perkamienė šiandien visą
dieną gulėjo lovoje. O negalin
ga ji jaučiasi jau kelias savai
tes. t

—Šį vakarą pagaliau noriu 
tave pagraudenti, Adve. Tu jau 
paaugai. Jau esi mergaitė, nebe 
vaikas. Tai ir noriu tau pasa
kyti, kad nebevaikščiotum dau
giau su Dagių Joniu ten pau
piais. Pamatys žmonės, patirs 
Dagienė, nudarkys tave, kaip 
nudarkė mane kitados. Nuo to 
noriu tave apsaugoti. O, be to, 
tu jauna, vyrai turi saldų lie
žuvį... Dagių Jonis taip pat ne
be vaikas. Tokiems vyrams pa
tinka prisivilioti ir prigauti 
mergaites.

—Maniake, Jonis mane myli.
—Na taigi, jis tave myli. Ar 

jis tau tai sakė? Del Dievo, ne
tikėk jam!

—Bet mudu šį vakarą susi- 
žadėjova 1

—Ak, Dieve, kas dabar tik 
atsitiko! — skausmingai suriko 
Perkamienė. T— Kodėl aš jau 
anksčiau nedraudžiau tau su 
Dagiuku vaikšč.oti ir susitikti! 
Ak, niekada nebūčiau turėjusi 
tai užleisti. Čia mano kaltė, 
mano kalte. Bet dabar tu turi 
suprasti, kad tai Lfctai svaičio
jimas. Jonis negali tamė mylė
ti ir imti už žmoną. Juk Dagių 
ūkis pusdvarėlis, o kas tu? Ar 
nežinai, kas-tu esi? Tu esi var
gingos našlės duktė. O be to..
— motina nutilo, lyg norėda
ma dar paslėpti kažin ką nuo 
dukters, o rasi ir tiktai tinka
mų žodžių ieškodama.

—Kas be to? Sakyk, mania
ke, kas be to? — drebėdama 
nelkantrauja Advė.

—Juk tu žinai, kad Dagienė 
manęs nekenčia.

—Ar ji tavęs nekenčia, to aš 
taip labai nežinau, aš tiktai ži
nau, kad kaži koks didelis skir
tumas yra tarp tavęs ir jos, 
daugiau nieko.

—Ne, tu nežinai, kad ji ma
nęs nekenčiu ir dėl ko neken
čia. Ji didelę mano priešinin
kė ir žadėjo, piail keršyti amži
nai. Bet... ąįjl( nekalta, kaip aš 
čia sėdžiu, Adve, aš nekalta.

—Tai papasakok man paga
liau, ką judvi tutita tarpu Sa
vęs. Kodėl mes, jaunieji, turi
me dėl j tisų nesantaikos nuken
tėti?

—Taip, tdįpj aš tau papasa
kosiu, svdrbu tau visa žinoti, 
kad paskui, galėtum p J Ii spręs
ti.

Perkamienė patogiau atsisė
do lovoje. Jos krutinę kilnojo 
sunkus kvėpavimai. Su išgąs
čiu Advė pastebi, kad motina 
sunkiai sefgtt.

—Ar beatsigultum- geriau, 
maniake? Ryloj papasakosi, aš 
tau padarysiu arbatos dėl ko
sulio. Paskui bus geriau.

—Ne, ne, nereikia. Dar šį va- 
varą noriu tau papasakoti. Ry
toj gali būti per vėlu.

—Dagiene ir aš buvova ge
riausios draugės, — kalbėjo 
motina. — Ji buvo grakšti Ir 
žydėjo kaip rožė. Aš buvau1 
silpnu ir nubalusi. Daug žmo
nių man sakydavo, kad aš - į 
mirtį panaši...

Ir Perkamienė atskleidė savo 
praėjusio gyvenimo lapus 
vieną po kito. Didėjančiu neri
mu klausėsi Advė.

—...Po mudviejų vedybų il
gai netrukdė) ii* Valingai pada
vė savo tikį Anei. Atėjo Ado
mas Dagys, atnešė daug tūks
tančių. Ir man taip rodėsi, kad 
ji užmiršo Jurgį. Jurgį, raš‘, j 
jau ir užmiršo, bet man keršy
ti neužmiršo. Ir aš esu tikra, 
kad ji, nebegalėdama keršyti 
man, keršys tau. Tam proga 
jai bus dabar geriausia. Adve, 
klausyk: atsisakyk nuo Jonio, 
ir vlša kas bus vėl gerai. Juk 
td pati dabar ditodi Dagienei 
priemonę į ranką. O kad atsi
sakysi, išvengsi daug, daug n^ 
malonumų. Šiaip tu kentėsi 
daug dėl Dagienės! Dar juo 
daugiau ji kankins tave dabar, 
kada tikrai tavo kaltė, ir iu ne
teisėtai veržies į jų šeimą, bu-I

dama tokia varginga beturtė 
mergaitė, čia jau* nereikia nė 
Dagienės: ir kiekviena kita to
kia turtinga motina atsisakytų 
imti tave į marčiasi Kiekvienas 
turi susirasti sau lygų — kaip 
darbininkas, amatininkas, taip 
ir Ūkininkas. Sakyk, sakyk, 
mergaite, ką tu tik manai tokią 
širdperšą man padaryti! Ar ir 
tau tas karas galvą apsuko? 
Argi tu nesupranti, kad Jonis 
niekada tavęs negali vesti, jei
gu ir norėtų? Bet jis nenori, 
jis tik nori tavo akis apmuilin
ti...

—Ne, ne, apie Jonį tu neturi 
teisės nė vieno pikto žodžio tar
ti. Jis man yra brangus!

—Bet aš tau gelbėti nebega
lėsiu, kada tu įkliūsi į Dagie
nės nagus. Ir kas tau gelbės, 
kas tau padės! Kas tave užtars 
ir apsaugos nuo piktojo Dagie
nės liežuvio! Atsisakyk, atsisa
kyk, — maldauja motina Per
kamienė.

Pamažu jau pradeda Adve 
motiną supras J Ji jau beve k 
žino, kaip jai galėtų keršyti 
Dagienė. Jai prisimena vienas 
ryškus kūdikystės dienų vaiz
das. Jis pargabeno ją tuokart į 
painiavas, kuriose ji ilgai, ilgai 
kyburiavo, kol pagalinu pama
žu užmiršo.

Advė grįžta j praeitį. Ji vėl 
maža, maža mergaitė. Tekina 
ji nubėga pas pargriuvusį pau
py gluosnį.

Bet Dagių Jonuko nėra. .
—Uu! Uu, Jonukai! — Jokio 

atsakymo. Garsiau: — Jooni! 
— Vis nieko. Jis bUs tikriau
siai sU tėvu į laukus Išvažiavęs. 
Ak, be galo gerai turi tasai Jo
niukas. Visur jis/ gali važinėtis: 
ir į laukus, ir į malūną, ir kar
tais net į turgų. Ir Advė taip 
norėtų. Tiesa, kad nebūtų tėve
lis miręs, jie tikrai turėtų ark
liuką. Bet tėvelis ėmė ir numi
rė...

Taigi, Jonio nėra. Kada sau
lė taip aukštai stovėdavo ir jau 
būdavo kiek pakrypusi per aną 
didįjį medį, jis visada būdavo 
čia.,, Advikę jau seniai pietus 
pavalgė. Advike žino, kur Da
giai gyvena: paupin veda take
lis; jis stačiai nueina į Dagių 
daržą. Advike imtų ir bėgtų 
tuo taku iki ten, bet mama ašt
riai uždraudė. Dėl to ji, kaip 
paklusni mamos mergaitė, to
liau neiha, kaip tiktai Iki pau
pio. čia ji visada su Dagiukti 
susitinka. Kitų vaikų artybėje 
nėra.

—Bet Jonukui prešais eiti

galiu, — staiga užsispiria Ad
vikė: — tikrių tikriausiai jis 
bus jau pakeliui. O jei nebus, 
teeisiu iki griovio, iki tiltelio, 
toliau ne... Ten dar nepastebės 
Dagienė, o mama ir nematys...

Tiltelis jau čia. Bet Advike 
Visiškai užmiršta motinos grau
denimą, kad ją gali pastebėti 
Dagiene; ji eina toliau, vis to
liau per Dagių laukus, takeliu, 
kurio viename šone pūdymas, 
antrame rugiai. Tuose rugiuo
se tiek daug žydi rugiagėlių bei 
aguonėlių! Reikia puokštę su
skinti mamai... Rankutė jau 
pilna žiedų. Bet Jonelio kaip 
nėr, taip nėr. Ten jau ir Dagių 
padaržis, ir ten... Tikrai: ten 
sėdi Joniukas. Aplink jį — dau
gybė žąsyčių.

—Uu! — šaukia Advikė. Ne
išgirdo. Garsiau:

—Uu! Joniuuuk!
Aha! Dagiukas pradeda dai

rytis. Antai! Jis atsistoja, kaži 
ką sugalvoja, sugalvojęs apsi
žvalgo, nubėga, atidaro daržo 
vartelius, suvaro žąsyčius ir 
patsai dingsta. Bet po trumpos 
valandėlės vėl pasirodo ir lei
džiasi bėgti Advikės link. At
bėgęs nutveria ją už rankos, ir 
dabar bėga abu. Jau nebe te
kinu, o paslšokinėdatnu, grei
čiau, Vis greičiau, iki atsidūrė 
ties pasvirusiuoju gluosniu.

Advikės širdele plaka: dunks 
dtmks, dunks! Su šrdcėla ji 
pastebi, kad jos didelė puokštė 
š rankutes dingusi, ir ji beveik 
verkia. Bet jau nėra laiko apie 
tai nei galvoti, nei verkti: Da
giukas įspėja:

—Tu kitą sykį manęs nebe
jauk.

—O kodėl ne?
—Musų mamikė sužinojo, 

kad mudu čia žaidžiava paupy. 
Ji mane baisiai barė ir aštriai 
man uždraudė kelti koją ant 
Pcdkamiencs žemės. Sakė, kad 
kojas galinti man pamušti Per
kamienė.

Bet Advikė žino, kad jos ma
ma gera. Net labai gera. Dar 
nė vienam ji kojų nepamušė. 
Pasileidusi nito virvės Greičiaus 
karve ištrypė visą rugių kam
pą. Mama verkė, bet kojų kar
vei nepamušė. O tiktai parsive
dė ją namo, davė gerti. Karvė 
buvo labai ištroškusi. Atėjusi 
ieškoti karvės, Greičiaus merga 
išbarė mamą dėl to, kad nusi
vedė namo karvę, o ir jai ne
parnešė kojų...

(Bus daugiau)
||< ■...Z—- I  - ■ .Iii -• 4.. ■ — —

Garsinkites “N-nose”

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2509
--mFSS1® Office, Newark, N. J.
5922 W. Rooeevelt RcL, Austin 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, t

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALK
4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis 1 visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

. 11. i1.> <..   I ■.I         i JIHIUI■ <
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AVRffiSFED
tOAN ASSO'dATlONofChiciigu

JUSTlN MACKIEMCH. Prės.
4192 Archer Avetiite

VlRginia i!fii

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

dienos, šėšiad. 9 A. M. iki 8 P. M.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkites “N-nose”

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

f
 NAUJIENOS
1739 So .Halsted SL,
Ohicago, I1L

Vardas_______________ __
Adresas-------------------------------

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

Valstija_________________ _

' ‘ 1 ’



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiad., rugpiučio 6, 1941

Illinois-Indiana-MicHiganL-Wisconsini Žinios į
—• - .    .     ...... __________________ ......       .. ...... _ . ■ -—■ i   ■ —  . — • — .     ——  V

NAUJIEJI INCOME TAKSAI; KIEK IR KAM 
REIKĖS MOKĖTI ATEINANČIAIS METAIS

sų mokės $737,340, o jei yra 
tokių laimingų žmonių, kurie 
šįmet turės $5,000,000 įplaukų, 
tai taksais sumokės $3,936,326.

Į INDIANOS VALSTIJĄ PAS KAMAJIŠ-
KIUS, SUBACMNKUS ir KUPIŠKĖNUS atgausianti savo laisvę.

Pasižymi armijoje

Reikės mokėti apie trigubai daugiau; pinigai eina už 
ginklus užmokėti

U. S. kongresas dabar baigia 
svarstyti naują įstatymą, kuris 
nustato kokius income taksus 
už 1941 metus Amerikos gy
ventojai turės mokėti ateinan
čiais indais.

Kaip ir pirmiau, raportus tu
rės daryti nevedę asmenys, ku
rie uždirba 800 ar daugiau, ir 
vedę, kurie uždirba $2,000 ir 
daugiau.

Naujieji taksai bus apie tris

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DEKLAMATOK I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ **

No. 69—EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- OCrį 
lapių knyga .WV

No. 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo
kanti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 
pusi, knyga ....... wU

prisiyskiteUžsisakydami 
money orderi

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, 1LL.

kartus didesni už pereituosius.

$15 vietoj $4

Pavyzdžiui, darbininkas, ku
ris už $1,000 šįmet mokėjo 
$4.40, ateinančiais metais turės 
mokėti $15.40.

Žemiau seka kelios lentelės, 
kurios parodo, kiek kas mokė
jo šįmet ir kiek turės mokėti 
kitais metais.

Taksai lentelėse buvo išskai
čiuoti nuo uždarbių atitraukus 
nuošimčius, taksus, aukas ir 
kitokias išlaidas, kurias galima 
nutraukti pildant taksų rapor
tus. Paduotas uždarbis atsto
vauja grynai “net” įplaukas, už 
kurias taksus reikia mokėti.

Apskaičiuokite kiek šįmet už
dirbsite, atitraukite išlaidas, 
kurias galima atitraukti, ir pa
lyginę balansą su lentele žino
site daug maž, kiek jums rei
kės mokėti.

(Vedę asmenys vaikams ka
li ‘ atitraukti po $400 kiekvie
nam)

Didieji uždarbiai

Iš lentelių pastebėsite, jkad 
kuo daugiau žmogus uždirba, 
tuo daugiau taksų jisai turi 
mokėti. Kas uždirba $100,000 į 
metus, taksų turės mokėti $55,- 
108, kas uždirba milioną, tak-

Pavieniai vyrai ir moterys

Uždarbis šįmet 1Kitais metais
mokė jot mokėsit

800 $................ $................
900 0.44 5.94

1,000 4.40 15.40
X 1,100 8.36 24.86

1,200 12.32 34.32
1,300 16.28 43.78
1,400 20.24 53.24
1,500 24.20 62.70
1,600 28.16 72.16
1,700 32.12 81.62
1,800 36.08 91.08
1,900 40.04 100.54
2 000 44.00 ' 110.03
2,500 63.80 157.30
3,000 83.60 211.20
4,000 123.20 338.80
5,000 171.60 473.00
6,000 255.20 633.60
7,000 343.20 803 00
8,000 448.80 1,007.60
9,000 558.80 1,221.00

10,000 686.40 1,469.60
15,000 1,476.20 2,934.80
20,000 2,666.40 4,826.80
25,000 4,252.60 •7,073.00
30,000 6,063.20 9,543.60

Vedę žmonės.
(Be Vaikų)

Daug ko mate, daug girdėjo

2,500 11.00 38.50
3,000 30.80 85.80
4,000 70.40 180.40
5,000 110.00 308.00
6,000 149.60 435.69
7,000 233.20 596.20
8,000 316.80 756.80
9,000 422.40 961.40

10,000 528.00 1,166.00
15,000 1,258.40 2,545.40
20,000 2,336.40 4,338.40
25,000 3,843.00 6,505.40

Vedę Žmonės.
(2 vaikai)

3,000 -------- 11.00
4,000 35.20 101.20
5,000 74.80 202.40
6,000 114.40 330.00
7,000 162.80 464.20
8,000 246.40 624.80
9,003 334.40 794.20

10,000 440.00 998.80
15,000 1,117.60 2,290.20
20,000 2,142.80 4,030.40
25,000 3,570.60 6,127.00

Vedę Žmones.
(4 vaikai)

Laidotuvių Direktoriai

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
IH

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street Tel. Pullman 127«

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

GERU. Naujienų įkaityto- 
įoi ir įkaitytojo! protonai 
pirkinių reikalai* eiti J 
ta* krautu***, kurio* 
okelbtaei Naujienom.

4,000 — 22.00
5,000 39.60 116.60
6,000 79.20 224.40
7,003 118.80 352.00
8,000 176.00 492.80
9,000 259.60 653.40

10,000 352.00 831.60
15,000 990.00 2,054.80
20,000 1,949.20 3,722.40
25,000 3,317.60 5,768.40

Kada tokie karščiai Ch'cagoj 
vieši, tai žmogus negali nurim
ti vietoj. Norisi važiuoti ir va
žiuoti.

P-as Stanionis parsivežė i. 
“ligoninės” savo Buicką. Ope
racija kainavo apie $75. Sako, 
dabar neužsimoka laikyti dyko. 
Padarom “d,eitą” keli noithsi- 
diečiai ir šaunam apžiūrėti pir
mą kartą pp. Janulev.čių rezi
denciją, kurią neseniai įsigijo 
Indiana valstijoj.

Janulevičiai net nustebo, 
kaip mes galėjome juos surasti 
tokiame “rojuje”. Apžiurėjus 
uogas, gėles, p-ia Janulevičene 
maloniai pavaišino, o ypatinga) 
ištroškusius pagirdė, už ką ir 
atlaidų nemažai apturės. Mes 
dėkingi p-iai Janulevičienei už 
tai.

Visi pas pp. Lašus ir Dilius

Padarėme jiems surprlzą. Iš 
netyčių užklupti tokių nepra
šytų svečių, pp; Lašai vistiek 
neišsigando, bet skubiai priren
gė stalą ir skanius pietus. P-as 
Dilius vos spėjo mums patar
nauti, mat ėjo viskas “peace- 
work”.

Bepietaujant prisiminta apie 
praeitą “Naujienų” dienraščio 
pikniką, kuris įvyko liepos 27 
d. š. m., taip pat ir ap’e Pack- 
ardą’

P-ia Lašienė, nors buvo nu
sipirkusi keturias knygutes ti- 
kietų, bet, sako, visai nesivarė, 
kad jį laimėti. Pirko, kad Nau
jienų namo fondan butų dau
giau įplaukų.

Bus 28 svarų suris —28 metų 
“Naujienų* baliui

Suvažiavus tokiam bariui 
kainajiškių, kupįškėnų, rokiš
kėnų, subačninkų ir skapiškė- 
nų, man vienai suvalkietei bu
vo labai įdomu, ypatingai prie 
taip apkrauto stalo. Visko bu
vo, ko dūšia geidžia.

Matėsi vienas stebėtino dy
džio suris, kuris susilaukė daug 
komplimentų. P-ia Lašienė pa- 
temijo visiems svečiams, kad 
šis suris sveria 25 sv., bet ji se
kantį mokės pagaminti 28 sva
rų. Tai tas bus “Naujienų” 28 
jubiliejiniam baliui.

P-as Lašas gi turės priaugin
ti už tą sūrį kelis kartus sun
kesnį veršį, iš kurio p. Ripke- 
vičienė turės visiems “Naujie
nų” svečiams pagaminti labai, 
labai gardžią vakarienę.

Jie žodžio laikosi

Nors dar toli sekantis “Nau
jienų” balius, bet iš anksto pri
menu visiems naujieniečiams ir 
visiems busiantiems svečiams 
gerai šį-dalyką įsitėmyti, nes 
tai ne juokai, bet bus tikra tik
renybė. Pp. Lašai ir pp. Diliai

išpildys savo pasižadėjimus.
Prie užbaigos vaišių du “ber

nužėliai” A. Vilis ir D. Kissel, 
pritariant p-ia i Stan.onienei, 
sudainavo kelias “arijas” prie 
šaltos bačkutės, kurią atrito 
p-ai Kissel, biznieriai, 6810 So. 
Halsted st. Ligi kito tokio pa
simatymo kur nors. —Onutė.

Kur Lietuviai 
Nesusirinks, Vis 
Debatuoja Karą
Gražios gimtadienio vaišės Au
roroje; buvo daug chicagiečių

AURORA, III. — Rugp. 3 d. 
Sofija Pocius minėjo 40 metų 
gimtadienio sukaktį. Ji gimė 
rugp. 4 d. Lietuvoje, bet čia A- 
merikoje jau seniai gyvena ir 
turi įsigijusi plačią pažintį su 
Auroros ir Chicagos lietuviais, 
tad ir jos gimtadienio pokilyje 
dalyvavo daug svečių ir įteikė 
jai brangias dovanas ir širdin
gus linkėjimus.

Svečiai

Iš Chicagos matėsi sekanti 
svečiai: Pranas Medalinskas, 
Charles Ūkelis, Povilas Makuc- 
ka, Ona Dovgin, Romualdas 
Vistartas, A. Andrejavas ir ark. 
S. A. Geniotis. Taipjau teko su
sipažinti ir su vietiniais, ku
riuos taipgi čia pažymėsiu: Eu- 
fania ir Peter Sipavičius; Mo
nika ir Simonas Stambrius.

Alex Pocius seniau Auroroje 
turėjo taVėrn biznį ir šiuo už
siėmimu labai sėkmingai vertė
si. Jis ir jo žmonelė yra labai 
geri lietuviai. Skaito “Naujie
nas” ir dalyvauja visuose lietu
viškuose parengimuose.

“Naciams, komunistams neišeis
* į naudą”

Puotos šeimininkės buvo ga
bios ir maistas buvo paruoštas 
labai gerai, o taipjau ir aptar
navimas buvo širdingas ir man
dagus. Svečiai į stalus sėdo 
kartkartėmis ir visi sotinosi 
gardžiu maistu, sąskoniais ir 
skoningais gėrimais. Daug gir
dėjau pasikalbėjimų kas laimes 
karą ?

Veik visi galvoja, kad sis ka-

Sužinojau ir tai, kad Zig
mantas Juozas Tarvidas jau še
šios savaitės kaip tarnauja S. 
V. armijoje Camp Walter, 
Texas. Jis yra sūnūs pp. Sepa- 
vičių ir kadangi jis turėjo ge
rą pnasilavinimą moksle ir mu
zikoje, tai ir tarnyboje jis turi 
visokių progų prasisk ilti sau 
aukštą poziciją.

Vienas iš svečių pažymėjo, 
kad musų bendro gyvenimo 
ideologija yra svarbesnė už vi
sus kitus “istus”. Jis taip ma
no, kad ne tik komunizmas, 
bet ir romizmas lietuviams yra 
labai žalingas.

Ką sutikau, girdėjau ir re
gėjau — man teikė daug įdo
mumo ir malonumo, ši puota 
ne tik buvo kilni, bet ir įspū
dinga.

P-ia Pocienė visiems sve
čiams širdingai dėkojo už atsi
lankymą, dovanas ir linkėji
mus. Ji kai sulauks kitą dešim
tį metų, tad ir vėl panašią puo
tą iškels. —Ten Buvęs.

Chicagiečiai 
Grand Haven, Mich.

GRAND HAVEN, Mich. — 
Martutaičių ūkyje dabar ato
stogauja chicagiečiai Joseph 
Šokas ir p-ia Zuraitienė, nuo 
7159 South Racine avenue, kur 
ji 'užlaiko gėrimų biznį.

Martutaičiai turi gražų ūkį 
prie pat ežero, kur labai pato
gu maudytis, žuvauti ir praleis
ti šiltas dienas.

J. Šokas dirba Chicago First 
National Banko rūmuose prie 
keltuvų (cleveiterių).

Pasikorė Negavęs 
Pinigų Gerti

54 metų chicagietis, John 
Gielbowski, buvo draugų kom
panijoje, vienoj alinėj. Begurk
šnojant alų išsibaigė jo pini
gai. Gielbowski parėjo namo,' 
ad. 938 North Winchester avė., 
ir paprašė žmonos duoti jam 
porą dolerių, žmona atsisakė, 
kilo ginčas ir Gielhowski pasi
korė.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris

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

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 8938 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7338
Namų telefonas Brunswick 8597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St. s

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek CANAL 3118 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS * paduoda viliaus^as pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE ra»ita necenzuruotų žinių Iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6 00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
-no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
•engia teisingai akinius Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
<u elektra parbdančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
‘aisomos.
7 4T ANDOS’ nuo 10 ryto p 
Seredoms nuo pietų, o Nedėlioj 

pagal sutartį.
Daugely j atsniKimų anys atitaiso 
nos he akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1273

DR. G. SERNER~
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

. Nedėliomis pagal sutartį.

DR. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirunra? 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

orTc. Z. vezeūf
DENTTSTAS

<645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 8994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pfpf 7 <ki 8 vai. N**d nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3.328 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1236

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyda Park 3395
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Gražios Buvo G. Ra
moškos ir V. Stepo- 
naitės Vestuvės

Susilaukė 200 žmonių

NORTHSIDE. — šeštadienį 
rugpiučio 2 d., įvyko šaunios 
Gerardo Ramoškos ir Viktori
jos Steponaites vestuves. Šlu
bas ir vestuvių puota buvo Šv. 
Mykolo, parapijos svetainėje.

Nors tą pačių dienų buvo ir 
kitos jaunųjų artimų draugų 
vestuves ir publika' pasidalino, 
į du buriu, bet visliek Ramošr 
kų vestuves© žmonių buvo ne
mažiau 200.

Vestuvių vakarienėj publikai

užvalgius, prasidėjo programas. 
Pirmiausiai iššaukta jaunojo 
mamytė Mikalina Ramoškienė. 
Ji tinkamai padėkojo publikai 
už gausų atsilankymų ir palin
kėjo jauniesiems laimingo gy
venimo.

Panašiai kalbėjo ir jaunosios 
mamytė Viktorija Steponaitie
ne.

Jaunojo tėvelis Jonas Ra
moška kalbėjo lietuviškai ir 
angliškai. Dėkojo svečiams už 
atsilankymą, prašė valgyti, ger
ti, linksmintis ir greit nesi- 
skirstytiį bet kad ir šiltokas 
vakaras, prie gero orkestro pa
sišokti.

Neneškit bėdų į pasaulį

Jaunieji padėkojo tėveliams 
ir svečiams. Pabaigoje kalbėjo

f I n H A Gėlės Mylintiems 
į M M A> Vestuvėms, Ban- 

Jrl kietams, Laidotu- 
WI1WI B vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 58U«

vietos klebonas Juozas Saulius- 
kas. Jis sakė, kad mes čia su
sirinkom palinkėti jauniesiems 
saldaus gyvenimo; bet gyveni
mas ne visada būna saldus. Pa
sitaiko gyvenime visokių bėdų. 
Ir jūsų tėveliai jų turėjo, turė
sit ir jus. Bet nereikia savo 
bėdų nešti į lauką. Nieks jūsų

ir tą padaryk, bet gal padarysit 
arba: malonėkit padaryti.. Pa
vyzdžiui: muzikantams sugro 
jus keletą lietuviškų šokių, jau
nasis priėjęs paklausė: “Ar pa
grosi! ir angliškų. šokių?” Vie
nas muzikantas į kitą sako: ‘ O 
čia kitaip”. Mat,, muz kantam > 
dažnai tokiuose atsitik‘m uos 2 
tenka girdėti: “Ar jus kitokių 
šokių nemokat kaip tik lietu
viškus? Arba “kodėl tą ar tą 
negrojat?”

Ką muzikantai mano? •
Muzikantams tas būna ti|kru 

įžeidimu, nes geri muzikantai 
moka tokių šokių, kad vargu 
atsiras šokėjų, kurie juos mo
kėtų šokti.

Northsidės lietuvių jaunimas 
pasižymi tuo, kad jie noriai, su 
pasididžiavimu kalba Ii t a iš 
kai. Tas labai kilnu.

Baigdamas linkiu jaunave
džiams laimingo gyvenimo.

žemaičio Sūnūs.

1 A111* I If IA Siunčiam Gėles LOVEIKIS xe=.'

Dalis 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 730«

IGNACAS 
TAMASZEWSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 3 dieną, 7:30 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Klovainių mies
telyje, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 45 met.
Paliko dideliame nubudime 

draugus ir pažįstamus Ame
rikoje, seserį Agotą Grigaliū
nas ir gimines Lietuvoje.

Laidotuvėmis rūpinasi J. 
Smith.
Priklausė prie Simano Dau

kanto Draugijas. '• v
.Kūnas pašarvotas ko.ply- 

čfoje, vJU57v.W. Chitffga»Aiw.
Laidotuvės įvyks trečiadie

nį, rugp. 6 dieną, 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.
Visi a. a. Ignaco Tamaszew- 

skio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Direkt. B. Muzyka, 
Tel. BRUnswick 7767.

bėdų nenorės klausytis. Nėra 
tų namų, kur neatsirastų du
rnų. Bet atsiradus dūmams, ati
daryki! duris ar kitaip juos 
prašalinkit ir vėl gyvenkit 
skaisčioj atmosferoj.

Mandagus northsidiečiai
Northsidiečiai pasižymi man

dagumu. Jie vartoja “third per- 
son” kalbą. Jie nesako: eik tą

Jauna, Labai Gabi
Lietuvaite

Gabiausia Healy mokykloje

NAUJIENŲ-ACME Photo
Mrs. Hayes Dansingburg iš St. Paul, sėkmingai 

išįmuša savo kamuoliuką iš smiltyno, moterų golfo 
turnyre, Chicagoje. (Pirmai lošimo dienai pasibai
gus, ji paėmė pirmąją vietą.

HELP VVANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia ______

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

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

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

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui. Būti vietoj 5& die
nų, $10.00. x9008 Sc. Cicero Avė., 
OAKlawn 683.

SCHUOLS AND INSTRUC£1ONS 
Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

Electoic and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudoki! savo liuoslaikį.

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara, dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCkwell 7176.

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

VAIKINAI, J 8 LIGI 20 METŲ 
senumo, mokintis čeverykų ama
to. Geras mokestis besimokinant. 
Pastovus darbas.

IRVING SHOE CO.
168 N. Ogden Avė.

BUSINESS CHANCiiS 
Biznio Progos

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

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

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

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
Su namu arba vieną biznį, su 

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

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoli, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K GOTOWTT,
2803 Emcraid Avė., Chicago; III. 

Tel. Calumet 4959

A. -j" A.
STANISLOVAS 

DOWGIALOWICZ 
Buvęs vyras velionės Kotri- 

nos Dowgialowicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio^ 5 d., 4:55 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 87 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Suvalkų g.

Amerikoj išgyveno 53 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 dukteris, Vladislavą Miniat 
ir Jadvygą Wabol, 2 sūnūs, 
Louis ir Michael, 17 anūkų, 
26 pra-anukus ir 1 pra-anukę, 
brolio sūnūs, Dr. Leonard 
Sluzynski ir Kasimir Slu- 
zynski.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė.. Laidotuvės įvyks 
penktad.,- rugp.- 8 d., 6:30 VU 
ryto, iš kopi. į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Dow- 
gialowicz giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam .paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nubudę lieka: 
Dukterys, - Sfunai, Anūkai, 
Pra-anukai, Brolio Sunai ir 
Draugai.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

BRIDGEPORT__ Labor Day
šventės, nelabai toli, ir jau be
veik laikas vaikams pradėti gali- 
voti apie mokyklas. Apie tai 
jau svajoja 13 metų Eleanora 
Tverionas, duktė lietuvių pp. 
M. S. Tverionų, gyvenančių ad
resu 2950 South Normai avė.

Mergaitės svajonėms ir tėvų 
džiaugsmui yra svarbi priežas
tis. Elea norai tai bus pirmi me
tai “high schooi” mokykloj, 
kurią lankys Gage Parke. Tė
vai gi džiaugiasi ir tiki, kad 
dukrelė ir toliau taip smarkiai 
va rysis moksle kaip iki šiol.

Birželio mėli. ji baigė Healy 
pradinę mokyklą — buvo ga
biausia mokykloj, baigė su 
aukštais pažymėjimais ir gavo 
pluoštą brangių doy.anų ir gar
bėj ženklų. ,, , , { . ..

Eleanora lanko Birutės cho
rą, mikliai skambina pianą, ži
no pluoštą lietuviškų dainų ir 
moka gerai lietuviškai skaityti. 
Mums sako, kad kai ji skaito; 
tai visuomet pasirenka “Nau
jienas”.

Linkime šiai jaunutei 13 me
lų mergaitei nepadėti savo ga
bumų į šalį. —Draugas.

Nužudė Slaptoj 
Degtinės Varykloj

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Slaptoje degtines varykloje, 
kuri buvo įrengta mažam 
mūriniam name, užvakar na
ktį buvo nušautas 44 metų Ur
ban Pope. Joseph Hernandez, 
40, buvo pavojingai sužeistas. 
Policija turinti areštavusi vie
ną užpuolikų.

ANTANAS SHUKIS
6735 S. Rockwell St., 

Tel. Hemlock 1324
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 4 d., 1:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Šiaulių ap
skrity ir mieste.

Paliko dideliame nubudime
moterį Petronėlę, po tėvais 
Daukšaitę, sūnų Romaną Lie
tuvoje ir seserį Sophie Mil
kus, švogerį ir jų šeimyną 
Kenosha, Wis. ir vieną seserį 
Lietuvoje ir jos šeimą, švo- 
gerką ir , švogerį Nakrošius, 
švogerką ir švogerį Alinaus- 
kus, Rockford, III. ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Priklausė .prie Teisybės 
Mylėtojų Dr-stės.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi., 6812 S. Western Avė. cį

Laidotuvės įvyks ketvirta- " 
dienį, rugpiučio 7 d., 1:00 v. B 
popiet. Iš koplyčios bus nu- R 
lydėtas į Lietuvių Tautiškas H 
kapines.

Visi a. a. Antano Shukio \ 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- B 
ti jam paskutinį .patarnavimą I 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris,' 
Sūnūs, Seseryse Giminės ir ■ 
Draugai.

Laid. Direkt. Antanas Pet- B 
kus, Tel. GROvehiU 0142.

FRANC1ŠKUS VĖLIUS
Gyv. 3626 So. Normai Avė.

Persiskyrė su, šiuo pasauliu 
rugp. 5 d., 4:30 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 57 m. amž., gi
męs Lietuvoje, Raseinių aps
krity, Kaltinėnų parap., Lau- 
mėnų kąime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agnės, po tėvais Strau 
kaitę, 4 sūnūs: Pranciškų, 
Stanislovą, Joną ir Edwardą, 
marčią Rose, 2 dukteris, Ma
ry ir Agnės, 2 anukus, seserį 
ir švogerį, Oną ir Juozapą 
Straukus ir jų šeimą ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks penktad., 
rugpiučio 8 d., 8:00 V. ryto 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į. šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi ak a. Pranciškaus Vė
liaus giminės, draugai ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidtotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame: žmona, 
Sūnus, Dukterys, Sesuo, Mar
ti, Anūkai ir Draugai.

Laid. Direkt P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-11-39.

Susitaikė Parako 
Dirbtuvėje

ALTON, III.—AFL ir West- 
ern Gartridgc Company firma 
likvidavo keturių mėnesių 
ginčą dėl algų ir pripažinimo 
Wcst Al tono , dirbtuvėje.

Kompanija sutiko pakelti 
algas 5 ntiolš.,' ir pripažįsta 
AFL chemijos darbininkų u- 
niją. ;

Lietuviai Naujokai 
Minnesotoj

—rn '
FORT SNĘLLING, Minu.-, 

į šią karo stotį armija atsiun
tė ir prie 3-čio pėstininkų pul
ko priskyrė jftudy Jurgevičių, 
13355 BrandOn avenue, Juozą 
Poleikį, 3443 Lituanica, avė., 
Thomas Panek, 4136 S. Mo- 
zart st., ir Charles Janiscli, 
3633 West 60th street.

Prirengiamąjį muštrą jie iš
ėjo Camp Walters stovyklo
je, Texase.

Sudegė Namas, 
Kaltina Jehovos 
Sektą

WHEAT0N, III. —Hinsdale 
miestelyje vakar sudegė gyve
namas namas, priklausąs vie
nam James Hastings. Tuo. pa
čiu laiku dingo jo 16 metų 
duktė Dolbres. Tėvas sako, 
kad už gaisrą netiesioginiai 
yra kalta Jehovos liudininkų 
sekta, po kurios įtaka jo duk
tė prapuolė, ir pati turbut na
mą padegė.

110,352 Illinoi jiečių 
Armijoje

SIPRINGFIELD, III. — Ar
mijos viršininkai skelbia, kad 
karinę prievolę dabar atlieka 
110,352 vyrai iš Illinois vals
tijos. Į tą skaičių įeina draf- 
tuoti naujokai, gvardijos na
riai ir savanoriai.

Šeimyninė 
Tragedija

MILWAUKEE, Wis. — Su
siginčijęs su žmona dėl po
dukros, 51 metų karpenteris 
Kari Von Hausse ją pašovė 
irJ'sunkiai sužeidė, po to pats 
nusišovė. f h r"

f * ' • ' f V y

Iš Atostogų 
Grižta Gub. Green

Atidarys Mugę

SPRINGFIELD, III. — šeš
tadienį, iš Maine valstijos grį
žta gub. Dwight H. Green ir 
šeimyna. Jie ten atostogavo.

Green atidarys valstijos 
mugę, kuri šįmet vėl rengia
ma Springfielde.

Chicagos Draugijų, 
Kimbu Valdybos 

1941 Metams
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA- 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rast. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rc 
st.; Fin. rast.-- Leonas Genio-

1 tis, 4905 So. Kominsky avė.;
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. .pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artfesian avė.; Mar
šalka — Frank Venckus, 2649 
W. 43rd st.

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

i namų ir parvežam namo.
MES DIRBAME MATRACUS PAGAL UŽSAKYMĄ.

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

KAS RYTĄ!

Iv-.. ’ 1240 Kflocycfes <, ; - ;\
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI 

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI * PRANEŠIMAI • IR T. T.

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
—. Iš Stoties —

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

Mrs. John Catterall,
2036 Su.perior,. Whiting, Ind.

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

Box 2520. 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PATYRUSIOS VEITERKOS. Pa
stovus darbas, geras mokestis. Sek
madieniais nedirba. Kreipkitės:

324 N. Michigan.

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

PATYRUSI GRILL—SANDWICH 
mergina. Geras mokestis. Sekma
dienį nedirba.

324 N. Michigan.

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

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

• REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

FARMS FOR SALE 
Ūkiaii Pardavimui

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia f

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

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

329 West 18th St. Mr. Wilkin.

REIKALINGAS GERAS bučeris, 
suprantantis gerai anglų kalbą.

6002 So. State Street, 
WENtworth 0612.

REIKALINGI STALIORIAI ir 
pagelbininkai. Ateikit į darbą 
2267 Clybourn Avė. Randasi Ash
land ir Fullerton Avenue.

REIKALINGAS KRIAUČIUS ir 
prosytojas. J. HE1NRICH, 2239 
Roscoe.

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So| 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis .— 
Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, C504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., LaL 1152; Kontr. rašt. —• 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 Southi 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą, 
trečiadiėnį, kiekvieno mėnesio, 
Chičagos Liet. Audit., 3133 So., 
Halsted' st.

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice
ro j, Berwyne, Riverdale ir Lawn- 
dalę, ? Jis yra jūsų pagal pareika- 
ląvitpą. Telefontioklt ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHIGAGO. 
2202 W. Germak Rd. 

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

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH— 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS. 
6343 So Westem Avė., 

Chicacfo TU Tol

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

TŪROS DR-JOS mėn. susirinkimas 
įvyks ketvirtad., rugpiučio 7 d., 
7:30 vai. vak-, Liet. Darbininkų 
svet., 10413 So. Michigan Avė. Su
sirinkit skaitlingai ,nes bus rinki
mas dąrbininkų dėl pikniko.

—S. Dilis, rašt., 226 W. 110 PI.

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

—S. Kunevičius, rašt

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



PASIMIRĖ GARSUS, TURTINGAS BRIDGE-’Laikas Real Estate 
PORTO SENELIS - S. DAUGELEVICIUS Taksus Mokėti

BRIDGEPORT. — Bridge- 
porto lietuvių kolonija neteko 
vieno savo pionieriaus, kuris 
buvo žinomas ne vien kiekvie
nam suaugusiam lietuviui, bet 
ir vaikui šioje kolonijoje.

Tai Stanislovas Daugelevi
čius — paprastai vadinamas 
“seneliu Daugėla.”

Jisai mirė vakar rytų St. 
Elizabeth ligoninėje nuo šir
die ligos, arterijų sukictimo, 
ir komplikacijų dėl jo gilios 
senatvės. Jisai buvo apie 87- 
90 metų amžiaus.

Įpėdiniai.
Velionis paliko tiesiog mil

žiniškų skaičių įpėdinių:
2 dukteris.
2 sunus.

17 antikų.
26-is pra-anukus ir

1 pra-pra anūkų, taipgi 
daug visokių kitų giminių, 
kuriuos butų sunku čia išvar
dyti.

Lai dalu vės Pen ktadienj.
Velionio kūnas yra pašar

votas J. F. Eudeikio koplyčio
je, Town of Lake, adresu 4605 
So. Hermitage avenue, iš kur 
jis bus laidojamas šv. Kazi
miero kapinėse penktadienio 
rytų. Gedulo pamaldos įvyks 
Bridgeporto šv. Jurgio baž
nyčioje.

Stanislovas Daugelevičius
(jis pasirašydavo: “Dowgialo- joje.
wicz”) buvo labai margas ir Stanislovas Daugelevičius 
įdomus tipas, todėl apie jo paėjo iš Suvalkų, ir Amerikoj 
asmenį Bridgeporte yra susi- išgyveno 53 metus. Į šių šalį 
darę daugybė visokių legendų atvyko kartu su mirusiu kun. 
ir gandų. Krauchunu, jo laikais mokė

.» v- lietuviu kalbos šv. Jurgio baž-Mihonų Nėra ¥. e , . , . . . . ,? nyčios mokykloj, taipgi buvo
Pasakojimai daugiausiai distrikto viršininkas Pruden- 

išsivystė iš tylaus, ramaus gy- tial Life Insurance kompani-
vonimo. Jisai pastaruoju lai- jai. Vėliau jisai įėjo į pieno
ku laikėsi nuošaliai visokio biznį.

Už 55 Centus į 
Mėnesį — $5.00 
Ir $300.00

Kokį Patarnavimų Nariams 
Teikia Keistučio Kliubas

KEISTUČIO KLIUBAS AUGA

Bent kiek susipažinusiam lie- 
tuviai-ei su lietuviškų draugi
jų kiekiu, neabejotina, kad tu
rėjo girdėti apie vienų iš di
džiausių lietuvių kliubų Chica
goje, tai Liet. Keistučio Pašal
pos Kliubų.

Keistučio kliube, kuris turi 
apie 1,600 narių, mokestis ne
girdėtai žema, vos 55c. mėne
siui. Pašalpų ligoje į savaitę 
moka $5.00, o mirties nelaimė
je $300.00, ir parūpina grabne- 
šius, bei jų nuvežimui mašinų., 
neįskaitant gėlių vainiko bei ki
tų draugiškų atjautimų.

Dabar Eina Vajus
žinant, kad šiuo laiku eina 

naujų narių verbavimo vajus, 
tai tenka priminti visiems kliu- 
bo nariams, kad jų, o ne kieno 
kito, pereiga stoti j tų, svarbų 
darbų, nes niekas kitas musu 
Kliubo nepadidins nariais,' kaip 
mes patys.

Po Kelis Įrašė

Aiškinti netenka, kad viena: 
nas narys arba narė įrašyti j 
kliubų tai daugiau negu leng
vas darbas. Kodėl nepaimti pa 
vyzdžio iš šių kliubiečių, ku 
rie tik pastaruoju laiku trupu
tį padirbėjo ir jau įrašė eilę 
narių, štai nugirsti vajininkų 
vardai, kurie jau stojo darban:

W. Sharka įrašė 3 naujus 
narius; Dr. F. A. Zubas vie 
nų naujų narį, J. Stulgaitis vie
nų naujų narį; M. Sakalienė vie
nų naujų narę ir S. Zerdel'vie
nų naujų narį.

Netenka abejoti, kad sekan
tį mėnesį eilė naujų vajininkų 

veikimo, darbavosi tik savo 
pieninėje, ir, kaip pasakoja 
kaimynai, “turtus krovėsi”. 
Jei tikėti pasakojimams, tai 
kur nors rūsyje velionis turė
jo užkasęs ne tūkstančius, bet 
“milionus dolerių”. Tas, ži
noma, netiesa, kaip nėra pa
mato ir kalboms, kad jis “pi
nigus slėpė rūsyje.”

Velionis buvo sumanus ir 
apsukrus biznierius, žinojo, 
kad rūsyje slėpdamas pinigo 
neišlsaugos, ir kad ten gulėda
mas pinigas nedirbs. Jis mo
kėjo dolerį gabiai ir pelnin
gai investuoti.

Biznyje Virš kO Melų.
Jo faklinas turtas turbūt 

sieks apie ši00,000, ir jį dau
giausiai sukrovė iš Emerald 

■Dairy pieninės, kurių užlaikė 
nėr virš 40 metų, adresu 3251 
Emerald avenue. Velionis 
biznį vedė su pagalba vienos 
moteriškės, kurių mėnuo-dau- 
giau atgal jisai vedęs.

Sūnus ir dukterys tas vedy
bas kontestuoja, ir yra užve
dę bylų teisme, reikalaudami 
jas panaikinti.

Artimiausi velionio giminės 
yra dukterys Jadvyga Wabol, 
4434 South Fairfield avenue 
ir Vladislava Miniat, Allegan, 
Mieli, ir sūnus — Louis, Al
legan, Mieli., ir Mykolas, gyve
nus Bluefiede, W. Virgini-

juos pralenks, bet tai nereiš
kia, kad kiti nariai liuosi nuo 
vajaus darbo, kad tūli vajinin- 
kia prirašo po keliolika.

Į Darbų!
Brangus Keistutiečiai! Stoki

me į vajaus darbų ir tuom ne 
;ik Kliubų auginkime, bet ir 
pagelbėkime savo artimiesiems, 
jei lietuviams bendrai, tapti na
riais, šio Kliubo, kuris tiek daug 
ir taip širdingai ištiesia pagal- 
jos rankų visokiose nelaimėse. 
Dirbkime visi ir visos tuojau.

Vajaus komisija.

Reikia Merginos 
Nepaprastam 
Darbui

Chicagon atvyko koks tai eks
pertas, kuris mato užrištomis 
akimis, Ali Rajah Raboid Ra- 
boid. Penktadienį jisai pradės 
vaidinti State-Lake teatre.

Jisai nori merginos savo ak
tui — merginos, kuri yra ne
paprastai drųsi, nesusigųstų, ir 
gali nejudėdami stovėti, kai jis, 
Rajah Raboid Raboid mėto aš 
trius peilius užrištomis akimis.

Jisai tikrina, kad bei vienu 
nepataikys į merginų.

Kol kas nežinia ar jisai ga
vo aplikančių tam darbui.

Lietuvis Mirė/

Širdies Liga
Antanas Shukis

Bedirbdamas adresu 1400 
East 63rd Place, staigiai mirė 
Chicagos lietuvis, Antanas Shu
kis. Jisai buvo 51 metų am
žiaus. Gyveno adresu 6735 So. 
Rockwell Street.

Velionis užsiėmimu buvo ma- 
liorius. Daktarai spėja, kad ji
sai mirė širdies liga.

Cook apskričio iždas praneš 
ša namų savininkams, kad rug
sėjo 1 d., pasibaigia laikas už
mokėti antrų dalį 1940 metų 
real-estate taksų. Už suvėlavi
mų apskritis ima po 1% pa
baudos už kas mėnesį.

$200 Už
Juodų Aki

Miesto teisėjas Thomas A. 
Gree-n priteisė chicagietį Frank 
Leon, 4319 Kinzie, sumokėti 
$:.’3O pabaudos. Susiginčijęs su 
žmona jisai jai davė “juodų 
aki”. » ,

AFL Reikalauja 
Prašalinti Darbo 
Tarybos Narį

Kaltina Edwin S. Smith’ų 
šališkumu CIO

Amerikos darbo tarybos vyk
domasis komitetas Chicagoje 
dabar laiko suvažiavimų. Prezi
dentas William Green išleido 
pareiškimų, kuriame jisai smer
kia federalės darbo tarybos na
rį Edwin S. Smith’ų šališkumu 
CIO, ir reiškia viltį, kad pre
zidentas Rooseveltas jo nebe

Šis Vagonas Skristi Norėjo?

Aštuoniosdešimties vagonų traukinys įmanev
ruodamas atgal, užvažiavo ant praverto tilto ties 
Grand Haven, Mich. Laimei, sustota laiku ir tik 
paskutinis vagonas pakibo. Jame buvę darbininkai 
lengvai sužeisti.

ŽMOGUS TURI APSIRŪPINTI...

Prisibijodamas, kad dėL gazolino pardavinėjimo suvaržymo rytinėse vals
tijose jis gali atsidurti “sausoj” padėty, šoferis Julius Ziegler pasirūpino pri
pildyti' atsargos blėkines. Rytuose dabar gazolinas nepardavinėjamas tarp 
7 vai. vakaro ir 7 vai. ryto. -

NAUJIENOS, Chicago, III.
skirs tai vietai, kai terminas 
pasibaigs.

“CIO Agentas”
4 Smith, kaip tarybos narys, 
sako pareiškimas,, turėtų b^ 
bešališkas sprendžiant darbinin
kų ginčus, bet taryboje jisai at
lieka CIO agento rolę.

Siūlo Kontraktus Mažoms 
Dirbtuvėms

AFL komitetas toliau reko
mendavo valdžiai dalinti kon
traktus mažoms dirbtuvėms, o 
didžiausias duoti sub-kontrak- 
tus, kad darbo pasidalinimas bu
tų geresnis, ip ♦ kad mažosios 
dirbtuvės neturėtų užsidaryti 
dėl. įvairių medžiagų trukumo 
civiliams reikalams.

Arado *
“Auksą”c

Įdomu, Kas?
c •

Prie Glenview priemiesčio 
atidaroma nauja subdivizija, 
vadinama IT.i';chings Develop- 
ment. Nežinia ar firmos agen
tai labai apsukrus, ar šiam 
gandui yra bent kiek teisybės, 
bet visi kalba, kad ten buvo 
atrastas “auksas”. Rudies buk 
atrado darbininkas Jerry Pse- 
nicka, kuris kasė skiepų vie
nam namui.

Subdivizijos lotai dabar la
bai greitai parsiduoda ir visi 
laiko .negaišindami kasa skie
pus.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Gaisras sunaikino United 
States Art Manufacturing Com- 
pany dirbtuvę, ad. 1474 West 
Hubbard Street, padarydamas 
$15,000 nuostolių. Užsidegė ma
liavos dirbtuvės name.

• 74 metų senelė Mrs. Vir- 
ginia Hight, 535 Cornelia avė., 
išgėrė nuodų, po to persikirto 
rankų riešus. Ji išliks gyva.- 
Giminės sako, kad ji norėjo 
nusižudyti, nes serga nepagydo
ma liga.

e šiandien Calvary kapinėse 
laidojamas pagarsėjęs Chicago 
radio “anaunseris”, Edwin V. 
Burke. Jisai tarnavo WCFL ra
dio stotyje. Mirė pirmadienį, 
sulaukęs 38 metų amžiaus.

• Vagys įsibrovė į Seagram 
Distillers raštinę, ad. 35 East 
Wacker Drive, ir išnešė Įvai
rių daiktų, daugiausiai bonų už 
$350.00. Raštinė randasi Chica- 
gos operos rūmuose.

O Federalis teismas nuteisė 
adv. J. W. Noseką trims me
tams kalėjimo, o Dr. J. P. Gar- 
dzielewski dviems metams. Jie 
buvo apkaltinti ėmimu kyšio 
nuo karo amžiaus vyro. Abu 
tarnavo (Lafto taryboje 110, 
VVestsidėje.

O Mirė 15 metų berniukas, 
William Bimmerle, 945 Lock- 
vvood street, sunkiai automobi
lio suvažinėtas prie Medinah ir 
Lake Street.

<® Trys kūdikiai vakar atsi
dūrė ligoninėse. Visi trys iš
krito iš langų, prie kurių žai- 
ė: 20 mėn. Alfred Arnold 

2148 W. Jackson, 2 metų Law- 
.•ence Glassman, 2131 N. Win- 
‘hester avenue, ir 11 mėn. Jesse 
jtewarl, 921 Larrabee.

o Adresu 411 S. Wabash 
įvenue policija padarė kratų ir 
areštavo keturis žmones už lo- 
imų pinigais. Už dviejų valan

dų padarė antrų kratų, ir areš
tavo du.

Vandalų
Darbas

Trys nežinomi piktadariai iŠ 
automobilio mėtė tuščius bute
lius į krautuves ir išdaužė dau
gybę langų prie Montrose gat
vės, tarp Hamilton ir Map’e- 
wood.

Mirė Nuo Karšto
Krakmolo

t
Pavirtusi namie- pereitų penk

tadienį 3 metų mergaitė Lois 
Lindeman, 6608 N. Campbell 
avenue, nusiplikino karštu krak
molu. Vakar mergaitė pasimi
rė.

Trečiad., rugpiueio 6, 1941

“PIRMYN” CHORASŠESTADIENĮ DAI
NUOJA U. S. VALDŽIOS PROGRAME

MBS tinklas transliuos lietuviškas dainas Amerikai, 
Kanadai, pasauliui

Ateinantį šeštadienį, rug
piučio 9 d., lietuviškos liaudies 
dainos vėl nuskambės per vi
sų Ameriką, Kanadą, ir trum
pomis bangomis išeis į visą 
pasaulį.

Jas išpildys garsus Chicagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn”, 
per Mutual Broadcasting Com- 
pany radio tinklą, šeštadienį, 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. po pietų, 
Chicagos vasaros laiku.

“Z Hear America Singing”
1 /

Šią transliaciją rengia U. S. 
teisingumo departamentas (De-

> lll,w-................ ....... ................

Diena Iš Dienos
hiliii—.ii —i. m i ii. ■

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Donald R. Hicks, 26, su Be

šale Talaska, 29
Steve Walski, 25, su Pearl

Vanselovv, 22
John Nutowt Jr., 28, su Jean

Uniskas, 22
Peter Maltezas, 37, su Do

roti, y Liskas, 25
Frank Srogis, 27, su Eleanor

Sevcik, 19
Robert A. Martines, su Rose

Virginia Bubnis
Alb’n Knoerzer, 26, su Mary

Eileen Arus, 25

Reikalauja
Perskirų

Essie Kondrath nuo Julius 
Kondrath

Geneva Lalick nuo Michael 
La’ick

Ferdinand Urbcl’s nuo Bar
bara Urbel.s

Atmetė Gelžkeliai 
Reikalavima 
Pakelti Algas

“Jie Vis Skundžiasi 
Kad Negali”

Amerikos gelžkelių sąjunga 
vakar pranešė gelžkeliečių bro
lijoms, kad atmeta jų reikala
vimų pakelti algas iki 30%. Jie 
paaiškino, kad reikalavimo ne 
gali išpildyti, nes negalėtų iš
simokėti.

Brolijos atsakė, kad jų vir
šininkai išstudijuos gelžkelių 
pareiškimų ir tada “imsis ata
tinkamų žinksnių savo intere
sams apsaugoti.” Jos pridūrė, 
kad gelžkeliai kiekvienų karta 
praeityje panašiu išsisukinėji
mu sutiko kiekvienų brolijų rei
kalavimų — vis “negali”.

Aptuštino Apdrau- 
dos Agento Namą

Nebuvo Apsidraudęs —

GAGE PARK.—Adresu 500C 
S. Kildare avenue gyvena ap- 
draudos agentas Richard Sie- 
ber, 50 m. a.

Vagys įsilaužė į jo butą ii 
pasivogė $1,000 įvairių brange
nybių ir brangių senų smuikų.

Sako, Sieber nebuvo apsidrau
dęs nuo apiplėšimi

Pabėgo Iš Dixon 
Ligoninės

Policija Chicagoje ieško tri
jų berniukų, kurie užvakar nak- 
£į pabėgo iš Dixon ligoninės 
— kalėjimo. Jie yra, 17 metų 
Raymond Nucinski, 1328 Had- 
don avenue, 17 m. John Ostan- 
ko, 1651 S. California, ir 16 
m. William Olson, 4322 Mon- 
ticello avenue.

partment of Justice), Wash- 
ingtone, kuris neseniai suor
ganizavo seriją radio progra
mų po bendru vardu, “I Hear 
America Singing”. Juos pildo 
įvairios amerikiečių ir ateivių 
muzikalės organizacijos, dau
giausiai chorai.

“Pirmyn” choras šioje pus
valandžio transliacijoje išpil
dys viso šešias lietuviškas dai
nas. Programą atidarys su A- 
merikos Himnu, po to sudai
nuos:

Tykiai Nemunėlis Teka
Už Jurų, Marių
Lietuviais Esame Mes Gimę 
Kur Bėga Šešupė
Spaudos Baliaus Valcas, ir 
Lietuvos Himnas
Programą choras užbaigs su 

“America thc Beautiful”.

Kalbės Apie Lietuvius

Specialis valdžios komenta
torius aiškins angliškai dainų 
reikšmę ir paduos informaci
jų apie Amerikos lietuvius, jų 
darbuotę ir pasišventimą lais
vės ir demokratijos princi
pams.

Chorą diriguos vedėjas Ka
zys Steponavičių

Stotys Illinois Valstijoj

Chicagoje programą trans
liuos WGN, 720 kc.

Kituose Illinois miestuose jį 
perduos sekamos stotys:

Rockford, III. — WROK 
Rock Island, III. — WHFB 
Pietiniam Illinoijuj ir Mis- 

souri lietuviai programą galės 
girdėti iš St. Louis stoties — 
KWK.

Stotys Kitose Kolonijose

Ki’tose lietuvių kolonijose 
programą transliuos šios sto
tys: Akron, O. — WJW; Al- 
bany, N. Y. — WABY; Minne- 
apolis, Minu. — WL0L; Au
gusta, Me. — WRD0; Balti- 
more, Md., — WBAL arba IV 
CBM; Binghamton, N. Y. — 
WNBF; Boston, Mass. — IVA 
A B; Bridgeivater^ Conn. — IV 
ICC; Buffalo, N. Y. — KGR- 
WKBW; Ccdar Rapids, la.— 
WMT; Cincinnati, Ohio — W 
KRC; Cleveland, Ohio — WH 
K-WCLE; Denver, Colo. — K 
FEL; Detroitu Mich., Windsor, 
Kanada — CKLW; Easton, 
Pa. — WEST; Grand Rapids, 
Mich. — WLAV; Greenfield, 
Mass. — WHAI; Hartford, 
Conn. — WTHT; Hazclton, 
Pa. — WAZL; Hot Springs, 
Ark. — KWFC; Indianapolis, 
Ind. — WIBC; Kansas City, 
Mo. — WHB; Los Angeles, Cal. 
— KHJ; Lowel, Mass. — 
WLLH; Manchester, N. H. — 
WFEA; Philadelphia, Pa. — 
WIP; Pittsburgh, Pa. — WC 
AE; Portland, Ore. — KALE; 
Providence, R. I. — WEAN; 
Rochcster, N. Y. — WSAY; 
Scranton, Pa. — WARM; Se- 
ington, D C. — WOL; Wilkes 
Rarre, Pa. — WBAX ir Water- 
bury, Conn. — WAT. R

Nepažymėtuose miestuose 
stotis ir programą paduos lo
kaliai laikraščiai.

Kaip Laiką Skaičiuoti

Paduotas programo laikas, 
4:30 pp., yra Chicagos vasaros 
laikas. Rytinėse valstijose, kur 
vasaros laikas yra, programas 
bus transliuojamas valandą vė
liau. Tose vietose, kur vasaros 
laiko nėra — rytinėse valstijo
se ar Chicagos (centralinėj) zo
noj, nuo paduoto programo lai
ko reikia atimti valandą. Tokiu 
budu, Chicagos zonoje, kur nė
ra vasaros laiko, programas bus 
transliuojamas 3:30 pp.




